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การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุร ี
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี) 

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)   หน้าที่ 1 

เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเหน็ (ครั้งที่ 2)  
ต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการผลติพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย 

จังหวัดนนทบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุร ี
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) 
ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

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

1. วัตถุประสงค์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 

 1) นำเสนอร่างผลการศึกษาผลกระทบสิ ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 2) รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ต่อร่างผลการศึกษา และมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย     
เพ่ือนำมาประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ 

2. เหตุผลความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

2.1 ความเป็นมาของโครงการ  

 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.นนทบุรี) ได้มีแผนที่จะพัฒนาโครงการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย ที่มีตั้งโครงการติดกับพื้นที่กำจัดขยะของ อบจ. นนทบุรี ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ใน
พื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  โดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยจะมี
ระบบเผาไหมข้ยะมูลฝอยแบบไพโรไลซิสและก๊าซซิฟิเคชั่น (Pyrolysis & Gasification) 1 เพ่ือนำความร้อนไป
ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 20 เมกะวัตต์  

 
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)  



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุร ี
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี) 

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)   หน้าที่ 2 

 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 

 วันที่ 12 มกราคม 2559 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้มีการดำเนินโครงการให้
เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยของ อบจ. นนทบุรี  ซึ่งภายหลังจากที่ 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 พื้นที่ก่อสร้างโครงการ การวางผังการใช้
ประโยชน์พื้นที่โครงการ เครื่องจักรอุปกรณ์ที่จะใช้ในโครงการ เป็นต้น ประกอบกับผลการพิจารณารายงานฯ 
ที่ได้รับความเห็นชอบ ระบุไว้ว่า “หากโครงการไม่เริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ อบจ. นนทบุรี จะต้องทบทวนข้อมูลผลกระทบและมาตรการสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
ที่ได้เสนอไว้ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป และนำเสนอ สผ. เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป” 
ดังนั้น อบจ. นนทบุรี ในฐานะเจ้าของโครงการ และบริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด ผู้ลงทุนก่อสร้าง
และบริหารโครงการ จึงได้ร่วมกันจัดทำรายงานการเปลี ่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุน
ก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ) โดยมอบหมายให้
บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาในการศึกษาและจัดทำรายงานฯ เพ่ือเสนอต่อ สผ. 
นำต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ เพื่อพิจารณา ตาม
ความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ก่อนดำเนินการ
ขออนุมัติ/อนุญาตในขั้นตอนต่อไป 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุร ี
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี) 

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)   หน้าที่ 3 

 อย่างไรก็ตาม ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว อบจ. นนทบุรี และบริษัท ซุปเปอร์ 
เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนา
โครงการ จึงได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อนำความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ ต่อการพัฒนาโครงการ มากำหนดขอบเขตและ
แนวทางในการพัฒนาโครงการและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีความครบถ้วนและรอบด้านมากที่สุด 
เพ่ือให้การพัฒนาโครงการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนน้อยที่สุด โดยได้มีการดำเนินการ ดังนี้  

 1) การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษา รายละเอียดโครงการและการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564  

 2) การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2565 

2.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ 

 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
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ความคิดเห็นต่อโครงการ ทั้งการรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษา รายละเอียดโครงการ และการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสำรวจสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการ 

2.3 ขอบเขตการศึกษา 

 บริษัทที่ปรึกษาได้การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย ได้ดำเนินการกำหนดขอบเขตการศึกษา
และวิธีการศึกษาตามแนวทางต่าง ๆ ที่ได้จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) เพ่ือให้รายงานฯ มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ 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 จัดทำโดยกองวิเครา ะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (ฉบับเดือน
กรกฏาคม พ.ศ. 2563) 

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

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

 7) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการน้ำเสีย สำหรับ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดทำโดยกองวิเคราะห์
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (สผ.) (ฉบับเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2562) 

2.4 ผลประโยชน์จากโครงการ 

 โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย ที่ อบจ. นนทบุรี ได้ริเริ่มพัฒนา และบริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ 
เอนเนอร์ยี 8 จำกัด ดำเนินการลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการ ก่อให้เกิดผลประโยชน์ในด้านบวกของ
โครงการ ในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ดังนี้ 

 ประโยชน์จากโครงการระดับประเทศ 

- ลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องกำจัดด้วยการฝังกลบลดน้อยลง และลดภาระการจัดหาพ้ืนที่ฝังกลบ
และการจัดการขยะมูลฝอยของภาครัฐ 

- ส่งเสริมการนำขยะมูลฝอยมาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า (Waste to Energy) แทนการนำไปกำจัด
ด้วยวิธีฝังกลบ 

- ลดภาระการลงทุนของภาครัฐในการสร้างโรงไฟฟ้า จากการใช้เงินภาษีของประชาชน โดยให้เอกชน
ลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย 

- ลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ส่งผลให้ลดการขาดดุลด้านเศรษฐกิจ 

ประโยชน์จากโครงการระดับท้องถิ่น 

- พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการจะมีส่วนช่วยเสริมความมั่นคงและเสถียรภาพให้แก่ระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า 

- 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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2.5 แผนการดำเนินงาน 

 แผนดำเนินงานของโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะ
ที่ 1 ระยะเตรียมการก่อนก่อสร้างโครงการ เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2563 การลงนามในสัญญาให้เอกชนลงทุนก่อสร้าง กับ 
อบจ.นนทบุรี ต่อด้วยการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อม (EIA) การขออนุมัติส ัญญาซื ้อขายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (Electricity 
Generating Authority of Thailand : EGAT) และลงนามในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า งานออกแบบและคำนวณ
ทางด้านวิศวกรรม (Basic Engineering Design) การยื่นขอและอนุมัติใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องในการประกอบกิจการ
พลังงาน ใช้เวลาประมาณ 2 ปี และระยะที่ 2 ระยะก่อสร้างจะเริ ่มต้นปี 2566 และจะใช้เวลาก่อสร้าง 
ประมาณ 24 เดือน และคาดว่าจะจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ประมาณไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 
แสดงดังตารางท่ี 2.5-1 

3. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

 บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด ได้พิจารณาข้อมูลรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA ฉบับ
ได้รับความเห็นชอบไว้จาก สผ. เมื่อปี 2553 แล้ว พบว่า มีรายละเอียดที่จะต้องทบทวนให้เหมาะสมกับการ
ก่อสร้างและดำเนินโครงการในหลายประเด็น เช่น การวางผังการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการ เครื่องจักร
อุปกรณ์ที่จะใช้ในโครงการ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้รายละเอียดโครงการในแต่ละด้านที่ได้นำเสนอไว้เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงกระบวนการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าในรูปแบบเดิม และกำลังการผลิต
ไฟฟ้า 20 เมกะวัตต์ เท่าเดิม โดยเปรียบเทียบรายละเอียดโครงการก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง แสดง
รายละเอียดดังตารางที่ 3-1 และเปรียบเทียบขั้นตอนการเตรียมขยะมูลฝอย การเปลี่ยนสภาพเชื้อเพลิงขยะ
ด้วยความร้อน และการผลิตไอน้ำและผลิตกระแสไฟฟ้า แสดงดังรูปที่ 3-1 

 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุร ี
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี) 

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)   หน้าที่ 7 

ตารางที่ 2.5-1 แผนดำเนินงานของโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะ   
มูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) 

กิจกรรม 
2563 2564 2565 2566 2567 2568 
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

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 
 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุร ี
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี) 

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)   หน้าที่ 8 

ตารางท่ี 3-1 เปรียบเทียบรายละเอียดโครงการ ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง  
หัวข้อ รายละเอียดเดิม รายละเอียดภายหลังการเปล่ียนแปลง หมายเหต ุ

1. ที่ตั้งโครงการ  โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ท ี่
ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

 โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่
หมู่ที่ 2 บ้านคลองห้าร้อย ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรี 

- ไม่เปลี่ยนแปลง 

2. การใช้
ประโยชน์ที่ดิน
ภายในโครงการ 

 โครงการมีพื้นที่ประมาณ 60 ไร่ ซึ่งมีการใช้ประโยชน์ที ่ดินภายใน
โครงการ เป็นพื้นที่ส่วนผลิตไฟฟ้าประมาณ 33 ไร่ และพื้นที่ฝังกลบเถ้า
ประมาณ 27 ไร ่

 โครงการจะเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีความเหมาะสม
กับการก่อสร้างและดำเนินโครงการ โดยจะมีพื้นที่โครงการประมาณ 
62.33 ไร่ และการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการจะแบ่งออกเป็น 
พ ื ้นท ี ่ เตร ียมเช ื ้อเพลิงขยะ พ ื ้นท ี ่ส ่วนผลิตไฟฟ้า พ ื ้นท ี ่ระบบ
สาธารณูปโภค พื้นที่บ่อพักน้ำ พื้นที่ถนนและลานจอดรถ พื้นที่สีเขียว
และแนวกันชน เป็นต้น 

- ขนาดพื ้นที ่โครงการเพิ ่มขึ้น
ประมาณ 2.33 ไร่ 

- เปลี ่ยนแปลงสัดส ่วนการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

- ยกเลิกการฝังกลบเถ้าภายใน
โครงการ  

3. เชื้อเพลิง  ในช่วงเริ่มต้นเดินเครื่อง (Start up) โครงการจะใช้น้ำมันเตาเกรด 5 
(Heavy fuel oil grade 5) ที ่ห้องเผาไหม้ (Combustion Chamber) 
ประมาณ 8,600 ลิตร (180 ลิตร/ชั่วโมง) ก่อนที่จะใช้ขยะมูลฝอยเป็น
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าประมาณ 1 ,000 ตัน/วัน โดยขยะมูลฝอยที่
นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงจะนำมาจากพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอย จ.นนทบุรี 

 ในช่วงเร่ิมต้นเดินเคร่ือง (Start up) ประมาณ 2 ชั่วโมงแรก โครงการ
จะใช้น้ำมันดีเซล ประมาณ 3,000 ลิตร  
    

- ใช้น้ำมันดีเซลในช่วงเริ ่มต้น
เดินเคร่ือง 
 

4. สารเคม ี  โครงการจะมีการใช้สารเคมีในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ เพื่อใช้ใน
หม้อน้ำ และหอหล่อเย็น ได้แก่ กรดไฮโดรครอริก โซเดียมไฮดรอกไซด์ 
(ใช้ฟื้นฟูระบบผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ) ไฮดราซีน (ใช้กำจัดออกซิเจน 
ป้องกันสนิม) ฟอสเฟต ออกาโน-ฟอสเฟต (ป้องกันการเกิดตะกรัน) เป็น
ต้น และใช้ในระบบควบคุมคุณภาพอากาศ เช่น ผงปูนขาว ถ่านกมัมันต์ 
และก๊าซแอมโมเนีย เป็นต้น ซึ ่งการจัดเก็บสารเคมี และการลำเลียง
สารเคมีต่าง ๆ ไปใช้งาน โครงการได้กำหนดให้มีมาตรการเพื่อความ
ปลอดภัย 

 โครงการใช้สารเคมีในระบบผลิตน้ำประปาและปรับปรุงคุณภาพน้ำ 
(เช่น ซัลฟิวริกและโซเดียมไฮดรอกไซด์ โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ โพลิ
เมอร์ โซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ เป็นต้น) ระบบบำบัดน้ำเสีย (เช่น 
โซเดียมไบคาร์บอเนต เฟอร์ริกคลอไรด์ เป็นต้น) หน่วยผลิตไอน้ำ (เช่น 
ไตรโซเดียมฟอสเฟต ไดเอทิลไฮดรอกไซด์ซิลเอไมด์ เป็นต้น) หอหล่อ
เย็น (เช่น ไบโอไซด์ เป็นต้น) และระบบควบคุมคุณภาพอากาศ (เช่น 
ผงปูนขาว ผงถ่านกัมมันต์ เป็นต้น)  
    รวมทั้งกำหนดให้มีมาตรการความปลอดภัยในการจัดเก็บสารเคมี 
และการลำเลียงสารเคมีต่าง ๆ ไปใช้งาน  

- เพ ิ ่ มสารเคม ี ในระบบผลิต
น้ำประปาและระบบบำบัดน้ำ
เสีย 

- เปลี่ยนแปลงชนิดและปริมาณ
สารเคม ีท ี ่ ใช ้ งานในระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำ และระบบ
ผลิตไอน้ำ 

- ยกเลิกการใช้ก๊าซแอมโมเนียใน
ระบบบำบัดอากาศ 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุร ี
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี) 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) เปรียบเทียบรายละเอียดโครงการ ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง 

หัวข้อ รายละเอียดเดิม รายละเอียดภายหลังการเปล่ียนแปลง หมายเหต ุ
5. ผลิตภัณฑ์  โครงการจะติดตั ้งเครื ่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ (Steam 

Turbine Generator; STGs)  ขนาดกำล ั ง ผล ิ ตต ิ ดต ั ้ ง  ( Installed 
Capacity) ประมาณ 22 MW จำนวน 1 ชุด ผลิตไฟฟ้าสุทธิ 19.21 MW 
ซึ่งไฟฟ้าที่ผลิตได้จะจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ส่วนไอน้ำที่ผลิตได้ประมาณ 120 ตัน/
วัน จะนำไปใช้งานประมาณ 96 ตัน/วัน และระบายทิ้งประมาณ 24 ตัน/
วัน  

 โครงการจะติดตั ้งเครื ่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ (Steam 
Turbine Generator; STGs)  ขนาดกำล ั งผล ิตต ิดต ั ้ ง  ( Installed 
Capacity) 10 MW จำนวน 2 ชุด 
   ไฟฟ้าที ่ผลิตได้ประมาณ 20 MW โครงการจะนำมาใช้งานใน
โครงการประมาณ 1 MW ส่วนที่เหลือจะจำหน่ายให้กับ กฟผ. ตาม
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า สำหรับไอน้ำที่ผลิตได้ประมาณ 98 ตันต่อชั่วโมง 
จะทำการควบแน่นและนำกลับมาใช้งานเป็นน้ำเติมหม้อไอน้ำทั้งหมด 

- ไฟฟ้าที ่ผลิตได้จะจำหน่ายให้ 
กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

- ไ อน ้ ำ ท ี ่ ผ ล ิ ต ไ ด้ จะทำการ
ควบแน่นและนำกลับมาใช้งาน
เป็นน้ำเติมหม้อไอน้ำทั้งหมด 

6. เคร่ืองจักร 
อุปกรณ์และ
กระบวนการผลิต
ไฟฟ้า 

กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จะประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 
ได้แก่  
 (1) ระบบการเตร ียมขยะมูลฝอย (Material Reception and 
Sorting or Material Recovery Facilities, MRFs)  
 ระบบการเตรียมเชื้อเพลิงขยะเพื่อให้คุณภาพของขยะมูลฝอยมี
ความสม่ำเสมอมากขึ้น โดยการนำขยะมูลฝอยที่เข้ามาในโรงงานไปผา่น
กระบวนการคัดแยกนำวัสดุที่ใช้ประโยชน์ได้นำกลับมาซึ่งส่วนใหญ่เป็น
โลหะ ขยะที่ผ่านการคัดแยกจะส่งเข้าไปที่อุปกรณ์ลดขนาดเพื่อให้ขยะมี
ขนาดที ่เหมาะสมกับระบบ และส่งเข ้าสู ่กระบวนการลดความชื้น 
ประกอบด้วย 3 กระบวนการที่สำคัญ คือ การนำขยะมูลฝอยเข้า (Waste 
Reception) การลดขนาด (Size Reduction) และการลดความชื้น 
(Dryer) (จะใช้แหล่งความร้อนจากไอน้ำที่ออกมาจากเคร่ืองกังหันไอน้ำ) 
 ในขั้นตอนนี้ น้ำชะขยะที่เกิดขึ้นจะถูกรวบรวมไปยังระบบบำบัด
น้ำเสียของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ของ อบจ. นนทบุรี ส่วนกลิ่นขยะ
มูลฝอยภายในอาคารจะถูกควบคุมไม่ให้ออกสู่ภายนอกโดยทำให้ภายใน 

กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จะประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 
ได้แก่   
 (1) การเตรียมขยะมูลฝอย  
 - ขั้นตอนการการเตรียมเชื้อเพลิงขยะ โครงการจะรับขยะมูล
ฝอยจากรถขนขยะที่นำขยะมูลฝอยมากำจัดในสถานที่กำจัดมูลฝอย 
อบจ. นนทบุรี โดยจะมีการขนส่งมายังโครงการประมาณ 1,000 ตันต่อ
วัน ซึ่งขยะมูลฝอยดังกล่าวจะมีค่าความชื้นร้อยละ 50 ค่าความร้อน
ประมาณ 2,250 Kcal/Kg และเผาไหม้ได้ ร้อยละ 43.4 เมื่อรถขนขยะ
เข้ามาเทกองขยะมูลฝอยในพื้นที่อาคารคัดแยกขยะแล้ว ขยะมูลฝอยจะ
ถูกนำเข้าสู ่ขั ้นตอนการการเตรียมเชื ้อเพลิงขยะ โดยโครงการจะใช้
เครื ่องจักรและอุปกรณ์ ได้แก่ เครื ่องย่อยลดขนาดเบื้องต้น (Pre 
Shredder) แม่เหล็ก (Magnetic Separator) เครื ่องคัดแยกแบบถัง
หมุน (Trommel Screens) เครื ่องคัดแยกแบบจาน (Disc Screen) 
เครื่องย่อยขนาดละเอียด (Fine Shredder) และเครื่องคัดแยกแบบใช้
ลม (Spinner Separator) 

- ยังคงหลักการในการเตร ียม
ขยะมูลฝอย การเปลี่ยนสภาพ
เชื ้อเพลิงขยะด้วยความร้อน 
และการผลิตไอน้ำและผลิต
กระแสไฟฟ้า เช่นเดิม 

- เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เคร่ืองจักร 
ท ี ่ ใช ้ งาน ว ิธ ี /ข ั ้นตอนการ
ดำเนินงานให้เหมาะสมกับการ
ผลิต 
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 อาคารมีความดันเป็นลบ (Negative Pressure) และหมุนเวียนอากาศ
ภายในอาคารโดยรวบรวมไปเข้าห้องเผาไหม้ (Combustion Chamber) 
 (2) ระบบการเปลี่ยนสภาพขยะมูลฝอยด้วยความร้อน (Thermal 
Waste Treatment Unit) 
 เชื ้อเพลิงขยะที ่ผ่านกระบวนการเตรียมมาแล้วจะนำมาเก็บ
รวบรวมไว้ที่ส่วนกักเก็บเชื้อเพลิงขยะเพื่อจะนำเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยน
สภาพขยะมูลฝอยด้วยความร้อน (Thermal Waste Treatment Unit) 
ส่วนแรกของการเปลี่ยนสภาพเชื้อเพลิงขยะด้วยความร้อนให้เป็นก๊าซ
เชื ้อเพลิง (Fuel gas) องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ปฏิกรณ์ไพโรไลซิส 
(Pyrolysis Reactor) ปฏิกรณ์ก๊าซซิฟิเคชั่น (Gasifier) หรือระบบการนำ
คาร์บอนกลับคืน (Carbon Recovery Unit) และห้องเผาไหม้ไอก๊าซ 
(Combustion Chamber) 
 ก๊าซร้อน (Flue Gas) ที่เกิดขึ้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก
จะนำไปใช้ในการให้ความร้อนแก่ปฏิกรณ์ไพโรไลซิส (Pyrolysis 
Reactor) ส่วนที่เหลือจะเข้าสู่หน่วยผลิตไอน้ำ (Heat recovery steam 
generator, HRSG) 
 (3)  ระบบผลิตไอน ้ำ และระบบผลิตกระแสไฟฟ้า (Steam 
Generator and Electricity Generation) 
 การผลิตไอน้ำและไฟฟ้า สรุปรายละเอียดได้ดังน้ี 
 ก) ระบบผลิตไอน้ำ ก๊าซร้อน (Flue Gas) จะถูกนำเข้าหน่วย
ผลิตไอน้ำ ทำให้น้ำกลายเป็นไอน้ำที่อุณหภูมิ และความดันสูง ไอน้ำที่
ผลิตได้จะนำไปใช้ในหน่วยผลิตไฟฟ้า และบางส่วนจะนำกลับไปใช้ 

             โครงการได้ประเมินว่า ขยะมูลฝอยที่โครงการรับเข้ามา
ประมาณ 1,000 ตันต่อวัน เมื่อผ่านขั้นตอนการการเตรียมเชื้อเพลิงขยะ
แล้ว จะได้เชื้อเพลิงขยะ ดังน้ี  
  * เชื้อเพลิงขยะ (กองที่ 1) เป็นเชื้อเพลิงขยะที่มีค่าความชืน้
ต่ำและความร้อนสูง (ความชื้นไม่เกินร้อยละ 30 ค่าความร้อนมากกว่า 
3,600 Kcal/Kg) ประมาณ 400 ตันต่อวัน 
  * เชื้อเพลิงขยะ (กองที่ 2) (ได้จากคัดแยกออกระหว่างจาก
การเตรียมเชื้อเพลิงขยะ กองที่ 1) เป็นเชื้อเพลิงขยะที่มีค่าความชื้นสูง
และความร้อนต่ำ (ความชื้นมากกว่าร้อยละ 30 ค่าความร้อนน้อยกว่า 
3,600 Kcal/Kg) ประมาณ 343.2 ตันต่อวัน  
 (2) การเปลี่ยนสภาพเชื้อเพลิงขยะด้วยความร้อน  
 โครงการจะนำเชื้อเพลิงขยะ (กองที่ 1) ที่มีค่าความชื้นต่ำและ
ความร้อนสูง ประมาณ 400 ตันต่อวัน เข้าเตาเผาแบบมูฟวิ ่งเบด 
(เตาเผาระบบไพโรไลซิสและก๊าซซิฟิเคชั ่น) ขนาด 200 ตันต่อวัน 
จำนวน 2 ชุด และนำเชื้อเพลิงขยะ (กองที่ 2) ที่มีค่าความชื้นสูงและ
ความร้อนต่ำ ประมาณ 343.2 ตันต่อวัน เข้าเตาเผาแบบตะกรับ 
(เตาเผาระบบกำจัดของเหลือจากการคัดแยกขยะมูลฝอย) ขนาด 350 
ตันต่อวัน จำนวน 1 ชุด 

(3) การผลิตไอน้ำและผลิตกระแสไฟฟ้า 
 - โครงการจะมีหน่วยผลิตไอน้ำ จำนวน 3 ชุด ติดตั้งต่อจาก
ห้องเผาไหม้ของเตาเผาแบบมูฟวิ่งเบด จำนวน 2 ชุด และติดตั้งต่อจาก
ห้องเผาไหม้ของเตาเผาแบบตะกรับ จำนวน 1 ชุด ไอน้ำที่ผลิตได้ทั้งหมด 

-  
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 ปฏิกรณ์ก๊าซซิฟิเคชั่น (Gasifier) ทั้งนี้ ก๊าซร้อนที่ออกจากหน่วยผลิตไอ
น้ำจะเข้าระบบบำบัดมลพิษทางอากาศต่อไป 
 ข) ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า ไอน้ำที่ผลิตได้จากหน่วยผลิตไอน้ำ
จะมีอุณหภูมิ และแรงดันสูงจะถูกนำมาขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
แบบกังหันไอน้ำ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ทั้งน้ี ไอน้ำที่ออกจากเคร่ืองกังหัน
ไอน้ำ บางส่วนจะถูกนำเข้าระบบหล่อเย็น และบางส่วนจะนำไปใช้ที่
อุปกรณ์ลดความชื้น ไอน้ำจะกลายเป็นน้ำคอนเดนเสท (Condensate 
water) และถูกนำกลับมาใช้ในหน่วยผลิตไอน้ำใหม่ 

98 ตันต่อชั่วโมง (ความดัน 40 บาร์) จะนำไปเป็นต้นพลังงานที่เครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ ขนาดกำลังผลิตติดตั ้ง ( Installed 
Capacity) 10 MW จำนวน 2 ช ุด รวมความสามารถผลิตไฟฟ้า
ประมาณ 20 MW 
 - ไอน้ำที่ออกจากเครื่องกังหันไอน้ำ จำนวน 2 ชุด ทั้งหมดจะ
นำเข้าเครื่องควบแน่นแบบใช้อากาศ (Air Cooled Condenser) น้ำ
คอนเดนเสท (Condensate water) ที่ได้จะนำกลับมาใช้ในหน่วยผลิต
ไอน้ำใหม่ทั้งหมด 

-  

7. ระบบเสริม
การผลิตและจ่าย
กระแสไฟฟ้า 

   

7.1 ระบบระบาย
ความร้อน 

 โครงการจะใช้ระบบน้ำหล่อเย็นแบบปิดที่มีการหมุนเวียนน้ำกลับ 
(Closed Recirculating Cooling System) เพื ่อใช้สำหรับแลกเปลี่ยน
ความร้อนกับไอน้ำที ่ออกจากเครื ่องกังหันไอน้ำที ่เครื ่องควบแน่น 
(Condenser) (ลักษณะระบายความร้อนเช่นเดียวกับระบบการระบาย
ความร้อนในรถยนต์) โดยมีอัตราการหมุนเวียนน้ำภายในระบบหล่อเย็น
ประมาณ 123,605 ลบ.ม/วัน ซึ่งระบบหล่อเย็นดังกล่าวจะไม่มีน้ำระบาย
ทิ้ง (Blow down water) ออกจากระบบ แต่จะมีการระเหยและการ
รั่วซึมบริเวณประเก็น ทำให้โครงการจะมีการเติมน้ำประปาเพื่อชดเชย
การสูญเสียน้ำประมาณ 60 ลบ.ม/วัน 

 โครงการใช้เครื่องควบแน่นที่ใช้ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ 
(Air Cooled Condenser) จำนวน 2 ชุด สำหรับแลกเปลี่ยนความ
ร้อนกับไอน้ำที่ออกจากเครื่องกังหันไอน้ำที่เครื่องควบแน่น (ระบบ
ระบายความร้อนดังกล่าวจะไม่มีการใช้น้ำเติมเข้าระบบและไม่มีการน้ำ
ระบายท ิ ้ งออกจากระบบ ) และน ้ ำท ี ่ เก ิ ดจากการควบแน่น 
(Condensate Water) จะหมุนเวียนกลับมาเติมในระบบผลิตไอน้ำ
(HRSG) ทั้งหมด  
 การระบายความร้อนจากอุปกรณ์เสริมในกระบวนการผลิต เช่น 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบหล่อลื่นของกังหันไอน้ำ เป็นต้น โครงการใช้
ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ ด้วยระบบหอหล่อเย็น (Cooling 
Tower) (ระบบระบายความร้อนดังกล่าวจะมีการใช้น้ำเติมเข้าระบบ 
และการระบายน้ำทิ้งออกจากระบบ) 

- เปลี ่ยนแปลงการควบแน่นไอ
น้ำด้วยเครื ่องควบแน่นที ่ใช้
ระบบระบายความร้อนด้วย
อากาศ (Air Cooled Condenser) 
จำนวน 2 ชุด 

- การระบายความร้อนจาก 
- อุปกรณ์เสริมในกระบวนการ

ผล ิต ย ังคงใช ้ระบบระบาย
ความร้อนด้วยน้ำ ด้วยระบบ
หอหล่อเย็น (Cooling Tower) 
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7.2 ระบบ
ควบคุมการผลิต 

 โครงการจะติดตั้งระบบการควบคุมและติดตามตรวจสอบ (Control 
and Monitoring System) เพื ่อความปลอดภัยในการดำเนินการ โดย
มุ่งเน้นการติดตามตรวจสอบสถานะของเครื ่องปฏิกรณ์ ห้องเผาไหม้ 
เครื่องกำเนิดไอน้ำ เครื่องกังหันไอน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า บริเวณที่ชั่ง
น้ำหนัก และระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ และอื่น ๆ 

 โครงการได้ติดต้ังระบบการควบคุมและติดตามตรวจสอบ (Control 
and Monitoring System) ด ้ ว ย ร ะ บ บ  Distributed Control 
Systems (DCS) เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินการ โดยมุ่งเน้นการ
ติดตามตรวจสอบขั้นตอนการผลิตที่สำคัญ ได้แก่ การลำเลียงเชื้อเพลิง
เข้าสู่เตาเผา ห้องเผาไหม้ ระบบผลิตไอน้ำ เครื่องกังหันไอน้ำ เครื่อง
กำเนิดไฟฟ้า ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ เป็นต้น 

- ไม่เปลี่ยนแปลง 

7.3 ระบบส่ง
กระแส 
ไฟฟ้า 

 ระบบไฟฟ้าภายในโครงการประกอบด้วยระบบไฟฟ้าสำหรับใช้ใน
โครงการ และระบบเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) โดยพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จะจ่ายเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของ กฟน. ที่
สถานีต้นทางไฟฟ้าไทรน้อยระดับแรงดัน 115 kW โดยปักเสาไฟฟ้าจาก
โครงการไปตามแนวถนนทางเข้าโครงการ จากนั้นจะปักเสาไฟฟ้าตาม
แนวถนนไทรน้อยไปเชื่อมต่อกับสถานีต้นทางไทรน้อย  

 ระบบส่งไฟฟ้าภายในโครงการประกอบด้วย ไฟฟ้าสำหรับใช้ใน
โครงการ และไฟฟ้าสำหรับจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) โดยไฟฟ้าที่ส่งให้กับ กฟผ. จะใช้โครงข่ายการ
ไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ที่สถานีต้นทางไฟฟ้าไทรน้อยระดับแรงดัน 
115 กิโลโวลต์ โดยปักเสาไฟฟ้าจากโครงการไปตามแนวถนนในพื้นที่
สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบจ. นนทบุรี จากนั้นจะปักเสาไฟฟ้าตาม
แนวถนนของทางหลวงท้องถิ่น นบ.2044 (บ้านไทรน้อย-บ้านคลองนา
หมอน) ไปเชื่อมต่อกับสถานีไฟฟ้าแรงดันสูงไทรน้อย 

- ไม่เปลี่ยนแปลง 

8. ระบบสาธา -
รณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

   

8.1 น้ำใช้  โครงการจะใช้น้ำจากการประปานครหลวง สาขาบางบัวทอง ซึ่งมีท่อ
ประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 ซม. ผ่านด้านหน้าโครงการ มาสำรอง
ไว้ที่ถังพักน้ำสำรองขนาด 400 ลบ.ม. ก่อนที่จะนำน้ำประปาไปใช้งานใน
กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ น้ำใช้สำหรับเติมหม้อน้ำ น้ำใช้สำหรับเครื่องผลิต
น้ำปราศจากแร่ธาตุ น้ำเติมระบบหล่อเย็นแบบปิด น้ำใช้สำหรับระบบ 

 โครงการจะมีแหล่งน้ำใช้ 2 แหล่ง ได้แก่ (1) น้ำในบ่อเก็บน้ำดิบ 
ขนาด 100,000 ลบ.ม. ที่รวบรวมจากน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่โครงการ
ในช่วงฤดูฝน ซ่ึงโครงการจะนำน้ำจากบ่อเก็บน้ำดิบดังกล่าวเข้าระบบ
ผลิตน้ำประปา และน้ำประปาที่ผลิตได้ประมาณ 290.74 ลบ.ม./วัน 
จะกักเก็บในถังเก็บน้ำประปาขนาด 400 ลบ.ม. และ (2) น้ำประปา  

- นำน้ำฝนในบ่อเก็บน้ำดิบมาใช้
ผลิตน้ำประปาใช้งาน หากน้ำ
ด ิ บม ี ไ ม ่ พอ ใช ้ ง าน  จะ รับ
น้ำประปาจาก กปน.  

- นำน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 
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 สายพานลำเลียงเถ้า และน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค โดยมีปริมาณการ
ใช้น้ำรวมประมาณ 348 ลบ.ม/วัน  
 สำหรับระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับหม้อน้ำที่ใช้ในโครงการจะ
เป็นระบบผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ กำลังการผลิต 5 ลบ.ม/ชม. 

จากการประปานครหลวง สาขาบางบัวทอง ซึ ่งโครงการจะใช้รับ
ประปาจาก กปน. หลังจากที่น้ำในบ่อเก็บน้ำดิบ มีไม่เพียงพอใช้งาน 
นอกจากน้ี โครงการมีการนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  
 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ โครงการจะใช้การกรองแบบ Reverse 
Osmosis และ Electro-Deionization (EDI)  ผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ
สำหรับเติมหม้อน้ำ ความสามารถในการผลิตน้ำสูงสุดประมาณ 50 ลบ.
ม./วัน 
   โครงการจะนำน้ำทิ ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียเข้าระบบนำน้ำทิ้ง
กลับมาใช้ใหม่ (Water Reclamation Plant) โดยระบบดังกล่าวจะ
ประกอบไปด้วยการกรองด้วย Multi-Membrane Filters และระบบ 
Reverse Osmosis ที ่มีความสามารถผลิตน้ำ (เรียกน้ำ RO) สูงสุด
ประมาณ 160 ลบ.ม./วัน และโครงการจะส่งน้ำ RO ไปยังบ่อพักนำ้ทิ้ง 
ก่อนหมุนเวียนกลับมาผลิตน้ำประปาใหม่ 

- เข้าระบบ Water Reclamation 
Plant น้ำที่ผลิตได้จะนำไปผลิต
น้ำประปาใหม่ 

8.2 การระบาย
น้ำฝน และการ
ป้องกันน้ำทว่ม 

 ระบบระบายน้ำฝน (ไม่ปนเปื้อน) ภายในพื้นที่โครงการ จะเป็นรางยู 
ขนาด 0.20-0.40 ม. ความลึก 0.30-0.50 ม. เชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำ
หลักภายในของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อบจ. นนทบุรี บริเวณ
ด้านหน้าประตูทางเข้าโครงการ 

 โครงการจะก่อสร้างรางระบายน้ำในแนวถนนภายในโครงการ เพื่อ
รวบรวมน้ำฝน (ไม่ปนเปื้อน) ประมาณ 8,900 ลบ.ม. (ประเมินความ
เข้มฝน 114.9 มม./ชม. ที่ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) เข้าบ่อหน่วงน้ำฝน
ขนาด 10,000 ลบ.ม. ที่สามารถรองรับน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่ได้ทั้งหมด 
ก่อนระบายเข้าบ่อเก็บน้ำดิบเพื่อใช้ผลิตน้ำประปาไว้ใช้งานในโครงการ 
และกรณีที่ต้องพร่องน้ำรองรับน้ำฝนที่เกิดขึ้น โครงการจะมีการระบาย
ออกนอกพื้นที่โครงการด้วยอัตราการระบายที่ไม่เกินกว่าอัตราการ
ระบายก่อนการพัฒนาโครงการ โดยใช้ระบบท่อรวบรวมน้ำฝนที่ต้อง
ระบายออกไปยังคลองห้าร้อยซ่ึงเป็นคลองสาธารณะที่อยู่ใกล้เคียง 

- รวบรวมน้ำฝนเข้าบ่อเก็บน้ำดิบ
เพื่อใช้ผลิตน้ำประปาไว้ใช้งาน 
และกรณีที่ต้องพร่องน้ำรองรับ
น้ำฝนที่เกิดขึ้นจะมีการระบาย
ออกคลองห้าร้อยซึ่งเป็นคลอง
สาธารณะที่อยู่ใกล้เคียง 

- น้ำฝนดังกล่าวอาจปนเปื้อนได้ 
โครงการจะรวบรวมนำ้ฝนที่ตก 
15 นาทีแรก บริเวณพื้นที่ติดตั้ง
หม้อแปลงไฟฟ้า เข้าบ่อ Oil 
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   ส่วนน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำมันรั่วซึมได้ เช่น พื้นที่หม้อ
แปลงไฟฟ้า น้ำฝนดังกล่าวอาจปนเปื้อนได้ โครงการจะรวบรวมน้ำฝนที่
ตก 15 นาทีแรก ประมาณ 2.52 ลบ.ม. บริเวณพื้นที่ดังกล่าวเข้าบ่อ
แยกน้ำมันและไขมัน (Oil separator) หลังจากนั้นจะรวบรวมน้ำฝน
เข้าระบบระบายน้ำฝนและบ่อหน่วงน้ำฝนของโครงการ 
   สำหรับการป้องกันน้ำท่วม โครงการได้ปรับถมพื้นที่ภายในโครงการ
ให้มีระดับความสูงขึ้นจากระดับถนนสาธารณะที่ประชิดโครงการด้าน
ทิศตะวันออกประมาณ 1.5 เมตร 

-  separator 
- โครงการได้ปรับถมพื้นที่ภายใน

โครงการให้มีระดับความสูงขึ้น
จากระด ับถนนสาธารณะที่
ป ร ะช ิ ด โ ค ร งก า รด ้ า นทิ ศ
ตะวันออกประมาณ 1.5 เมตร 
เพื่อป้องกันน้ำท่วม 

8.3 ระบบ
คมนาคม 

 ถนนภายในโครงการ ม ีผ ิวจราจรเป ็นผ ิวลาดยาง Asphaltic 
Concrete หนา 0.05 ม. กว้าง 7.0 ม. จำนวน 2 ช่องจราจร มีไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1.5 ม. ยกเว้นช่วงประมาณ 350 ม. แรก ที่เป็นถนน 4 ช่อง 
มีเกาะกลางและปลูกต้นไม้ และในแนวไหล่ทางจะมีรางระบายน้ำฝนซ่ึง
เป็นรางรูปตัวยู 

 โครงการจะจัดทำถนนภายในโครงการแต่ละบริเวณกว้าง 6-12 
เมตร (ตามความเหมาะสมของพื้นที่นั้น ๆ) จำนวน 2 ช่องจราจร ผิว
จราจรเป็นคอนกรีต มีไหล่ทางกว้างข้างละ 1.0 เมตร และในแนวไหล่
ทางจะมีการวางระบบสาธารณูปโภค เช่น รางระบายน้ำฝน ท่อน้ำ เสา
ไฟฟ้า เป็นต้น รวมทั้งจัดเส้นทางการจราจรภายในโครงการในทิศทาง
เดียวกัน และติดตั้งสัญลักษณ์จราจรต่าง ๆ 

- เปลี่ยนแปลงแนวถนนภายใน
โครงการให้เหมาะสมกับการ
ดำเนินงาน 

9. พนักงาน  โครงการมีแผนการเดินระบบ 330 วัน/ปี ดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง 
และจัดแบ่งการทำงานออกเป็น 3 กะต่อวัน มีจำนวนผู้ปฏิบัติงานในฝ่าย
บริหารจัดการ ฝ่ายควบคุมระบบกำจัดขยะ และฝ่ายควบคุมการผลิต
ไฟฟ้า รวมประมาณ 64 คน 

 โครงการจะเดินระบบผลิตไฟฟ้า 330 วันต่อปี และดำเนินการตลอด 
24 ชั่วโมง โดยโครงการจะมีพนักงานในแผนกปฏิบัติการโรงคัดแยก 
แผนกปฏิบัติการเตาเผา แผนกควบคุมการผลิตน้ำและตรวจสอบ
เชื ้อเพลิง แผนกธุรการสนับสนุน แผนกซ่อมและบำรุงรักษา แผนก
ตรวจความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารโรงไฟฟ้า รวม 226 
คน โดยพนักงานในแผนกปฏิบัติการโรงคัดแยก จะแบ่งออกเป็น 2 กะ
ต่อวัน และพนักงานในแผนกปฏิบัติการเตาเผาจะแบ่งออกเป็น 4 กะ
ต่อวัน ซ่ึงในช่วงทำงานจะมีพนักงานสูงสุด 116 คน 

- กำหนดจำนวนพน ักงานให้
เหมาะสมกับการดำเนินงาน 

   -  
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10. มลพิษและ
การควบคุม 

   

10.1 มลพิษทาง
อากาศ 

 โครงการมีแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ จำนวน 2 ปล่อง (วางคู่ใน
ฐานเดียวกัน) โดยก๊าซร้อนที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ โครงการจะรวบรวม
เข้าระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ซึ่งประกอบด้วย 1) การฉีดพ่นละออง
ปูนขาว (กำจัดก๊าซไฮโดรคลอริก (HCl) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)) 
2) การฉีดก๊าซแอมโมเนีย (กำจัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)) 3) 
การฉีดถ่านกัมมันต์ (กำจัดสารประกอบปรอท (Hg) ไดออกซินและฟูราน 
(Dioxin & Furans)) และ 4) ถุงกรอง (กำจัดฝุ่นละออง) โดยโครงการจะ
ควบคุมความเข้มข้นและอัตราการระบายมลพิษทางอากาศให้ไม่เกินกว่า
ที่ได้รับความเห็นชอบไว้  
 นอกจากนี ้ ระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื ่อง
ดำเนินการติดตั้งระบบติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องอย่าง
ต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System : CEMs) พร้อม 

 โครงการมีแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ จำนวน 3 ปล่อง โดยไอ
เส ียจากการเผาไหม ้ของแต ่ละเตาจะถ ูกลดอ ุณหภ ูม ิ ไอเสีย 
(Quenching) ก่อนเข้าระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ซึ่งขั้นตอนการ
บำบัดอากาศ ประกอบด้วย 1) การฉีดพ่นละอองปูนขาว (กำจัดก๊าซที่มี
สภาพเป็นกรด (Acidity Gas) เช่น ก๊าซไฮโดรคลอริก (HCl) ซัลฟูริก 
(H2SO4) เป็นต้น) 2) การฉีดถ่านกัมมันต์ (กำจัดโลหะหนักและไดออก
ซิน (Dioxin)) และ 3) ถุงกรอง (กำจัดฝุ่นละออง) โดยโครงการควบคุม
ความเข้มข้นมลพิษทางอากาศไม่ให้เกินกว่ามาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
การควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย พ.ศ. 2553  
 นอกจากนี้ โครงการจะติดตั้งระบบติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศ
จากปล่องอย่างต่อเน่ือง (Continuous Emission Monitoring 

- มีจำนวนปล่องระบายมลพิษ
ทางอากาศเพิ่มขึ้น 1 ปล่อง 

- ควบคุมความเข้มข้นมลพิษทาง
อากาศไม่ให้เกินกว่ามาตรฐาน
ต า ม ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง
ท ร ั พ ย ากรธ รรมชาต ิ แ ละ
ส ิ ่ งแวดล ้อม เร ื ่อง กำหนด
มาตรฐานการควบค ุมกา ร
ปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผา
มูลฝอย พ.ศ. 2553 

 ทั้งติดตั้งจอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่อง
ของโครงการ 
 สำหรับกลิ ่นขยะมูลฝอยภายในอาคารจะถูกควบคุมไม่ให้ออกสู่
ภายนอก โดยโครงการจะทำให้ภายในอาคารมีความดันเป ็นลบ 
(Negative Pressure) และหมุนเวียนอากาศภายในอาคารโดยรวบรวม
ไปเข้าห้องเผาไหม้ก๊าซเชื้อเพลิง (Combustion Chamber) 

System : CEMs) เพื ่อเฝ้าระวังคุณภาพอากาศที ่ระบายออกจาก
โครงการให้ได้ตามที่กำหนดไว้ 
    สำหรับกลิ่นขยะมูลฝอยภายในอาคารจะถูกควบคุมไม่ให้ออกสู่
ภายนอก โดยโครงการจะทำให้ภายในอาคารมีความดันเป็นลบ 
(Negative Pressure) และหมุนเวียนอากาศภายในอาคารโดยรวบรวม
ไปเข้าห้องเผาไหม้ก๊าซเชื้อเพลิง (Combustion Chamber) ซึ่งจะลด
ผลกระทบจากกลิ่นที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

-  

 
 

  -  
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10.2 เสียง  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโครงการ ที่คาดว่าจะเป็นแหล่งกำเนิด

เสียงสำคัญ ได้แก่ หอหล่อเย็น พัดลมต่าง ๆ คอมเพรสเซอร์ และเสียง
จากรถบรรทุกขยะมูลฝอยที่เข้ามายังโครงการ อย่างไรก็ตาม โครงการได้
กำหนดวิธีควบคุมระดับเสียงจากเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังน้ี 
 1) ทำการควบคุมที่แหล่งกำเนิดเสียง เริ่มจากการติดตั้งเคร่ืองให้อยู่ใน
ตำแหน่งที่มั่นคงติดตั้งอุปกรณ์ลดระดับเสียง และแรงสั่นสะเทือน ได้แก่ 
จัดให้มีอุปกรณ์ครอบเครื่องจักร (Enclosure) และติดตั้งแผ่นยางรอง
เคร่ือง  
 2) การควบคุมทางผ่านของเสียง โดยจัดให้พนักงานทำงานใน
ห้องควบคุม (Control room) 
 3) กำหนดให้พนักงานที่เข้าไปทำงานในบริเวณที่มีระดับเสียงดัง ต้องใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ที่ครอบหู จะปิดหูและกระดูก
รอบ ๆ ใบหูไว้ทั้งหมด สามารถลดระดับความดังของเสียงได้ 20-40 dB A 
หรือใช้ปลั๊กอุดหู ทำด้วยยางหรือพลาสติก ใช้สอดเข้าไปในช่องหู สามารถ
ลดระดับความดังของเสียงได้ 10-20 dB A รวมทั้งการลดระยะเวลาในการ
รับเสียงของผู้ที่อยู่ในบริเวณที่มีเสียงดังเกินมาตรฐาน โดยจำกัดให้น้อยลง 

 เคร ื ่องจ ักรและอุปกรณ์ต ่าง ๆ ในโครงการ ท ี ่คาดว ่าจะเป็น
แหล่งกำเนิดเสียงสำคัญ ได้แก่ ปั้มน้ำ พัดลมระบายความร้อน และ
เสียงจากรถขนขยะมูลฝอยที่เข้ามายังโครงการ อย่างไรก็ตาม โครงการ
ได้กำหนดวิธีควบคุมระดับเสียงจากเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังน้ี 
   1) การควบคุมที่แหล่งกำเนิดเสียง (ติดตั้งเครื่องให้อยู่ในตำแหน่งที่
มั่นคง ติดตั้งอุปกรณ์ลดระดับเสียงและแรงสั่นสะเทือน) เช่น การติดตั้ง
อาคารเครื่องกังหันไอน้ำภายในอาคาร การติดตั้งกำแพงกันลม (Wind 
Wall) เพื่อควบคุมปริมาณและทิศทางลม เป็นต้น 
   2) การควบคุมทางผ่านของเสียง (ให้พนักงานทำงานในห้องควบคุม 
(Control room))  
   3) กำหนดให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ที่ครอบหู 
หรือใช้ปลั ๊กอุดหู รวมทั ้งการจำกัดระยะเวลาในการรับเสียงของ
พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดัง 

- ไม่เปลี่ยนแปลง 

10.3 น้ำเสีย น้ำเสียและการจัดการน้ำเสียของโครงการ มีดังน้ี 
 1) น้ำเสียจากพนักงานประมาณ 3.2 ลบ.ม./วัน (ร้อยละ 80 ของน้ำ
ใช้) จะทำการบำบัดโดยติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป น้ำที่ผ่านการ
บำบัดแล้วจะระบายลงสู่บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียเดิมซึ่งเลิกใช้งานไปแล้ว 
มีความจุโดยรวมประมาณ 16,000 ลบ.ม. 
 2) น้ำชะกากเถ้าจากหลุมฝังกลบเถ้า 2 แห่ง จะระบายลงสู่ระบบ
บำบัดน้ำเสียของสถานที่กำจัดปัจจุบัน 

 1) น้ำเสียของโครงการจะมีแบ่งออกเป็น (1) น้ำเสียจากการ
อุปโภค/บริโภคของพนักงาน และ (2) น้ำเสีย/น้ำทิ้งจากกระบวนการ
และส่วนสนับสนุนการผลิต  
 2) โครงการจะบำบัดน้ำเสียดังน้ี (1) น้ำเสียจากการอุปโภค/บริโภค
ของพนักงาน โดยติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และบำบัดน้ำเสีย
จากการล้างทำความสะอาดเคร่ืองจักร/พื้นและน้ำฝนปนเป้ือนโดยการ
ติดตั้งระบบแยกน้ำมันและไขมัน (Oil Separator) และ (2) น้ำชะขยะ 

- มีการบำบัดน้ำเสียภายในพื้นที่
โครงการ 

- นำน้ำทิ ้งกลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ โดยไม่มีการระบายน้ำทิ้ง
ออกสู่ภายนอกโครงการ 

- นำน้ำระบายทิ ้งจาก Water 
Reclamation Plant เข้า 
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  3) น้ำชะมูลฝอยจากบริเวณบ่อรับมูลฝอยปริมาณ 100 ลบ.ม./วัน จะ
ถูกนำไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียของสถานที่กำจัดปัจจุบัน 
 4) น้ำระบายทิ้งจากหม้อไอน้ำ ประมาณ 24 ลบ.ม./วัน จะระบายลง
สู่บ่อพักเพื่อลดอุณหภูมิก่อนนำไปบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียของ
สถานที่กำจัดปัจจุบันเช่นเดียวกับน้ำชะกากเถ้า 
 5) น้ำเสียจากการฟื้นฟูระบบผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ การฟื้นฟูระบบ
ผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ (Regeneration System) จะมีการล้างทุก ๆ 
24 ชั่วโมง โดยมีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นสูงสุด 9 ลบ.ม./วัน จะถูกปรับ
สภาพให ้เป ็นกลาง (pH Neutralization) ภายในถังปร ับสภาพน้ำ
เสียก่อนระบายน้ำที่ผ่านการปรับสภาพแล้วเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของ
สถานที่กำจัดปัจจุบัน 

และน้ำล้างรถขนขยะ โครงการจะติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ
เพื่อทำการบำบัดและรวบรวมนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วเข้าสู่ระบบ
นำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ (Water Reclamation Plant) ส่วนน้ำระบาย
ทิ้ง (Reject Water) จากระบบ Water Reclamation โครงการจะนำ
บางส่วนมาลดอุณหภูมิเถ้าก่อนที่จะส่งเข้าระบบปรับคุณภาพนำ้ทิ้งที่มี
ค ว า ม เ ข ้ ม ข ้ นส ู ง จ า ก  Water Reclamation Plant (High TDS 
Concentration Plant) เพื่อลดปริมาณก่อนส่งกำจัดภายนอก 
 3) โครงการจะรวบรวมน้ำทิ ้งเข้าสู ่บ่อพักน้ำทิ ้ง ที ่มีการเพิ่มเติม
ออกซิเจนและมีระยะเวลากักเก็บ (Retention Time) ที่เหมาะสมก่อนที่
จะรวบรวมเข้าบ่อพักน้ำทิ้ง 2 (Holding Pond 2) และระบายเข้าบ่อ
เก็บน้ำดิบต่อไป 

- ระบบปรับคุณภาพน้ำทิ ้งที ่มี
ความเข ้มข ้นส ู ง  (High TDS 
Concentration Plant) ก ่ อน
ส่งกำจัดภายนอก 

10.4 กากของ
เสีย 

 กากของเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการ ส่วนใหญ่เป็นกากเถ้ากรวด (เถ้า
หนัก) ที ่เกิดขึ ้นในเครื ่อง Gasifier และผงฝุ่นที ่ดักจับโดยถุงกรองฝุ่น
ละออง (เถ้าลอย) ในระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ และกากของเสียอื่น ๆ 
ซ่ึงโครงการมีการจัดการ ดังน้ี 
 (1) เถ้า จะเกิดขึ้นประมาณ 60 ตัน/วัน โครงการจะกำจัดโดยการฝัง
กลบในหลุมฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured Landfill) ของ อบจ.นนทบุรี 
 (2) เรซิน จากระบบผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ ซ่ึงโครงการจะรวบรวมนำไป
กำจัดโดยการฝังกลบในหลุมฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured Landfill) 
ของ อบจ. นนทบุรี 
 (3) ถุงกรอง (Bag Filter) ที่ใช้แล้วและที่ชำรุด จะส่งกำจัดในเตาเผาของ
โครงการเอง 
 (4) ของเสียอันตรายจากชุมชนที่แยกออกจากขยะมูลฝอยที่จะส่งเข้า  

 ของเสียในช่วงดำเนินการของโครงการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่  
    1) ของเสียจากพนักงาน โครงการจะจัดเตรียมถังรองรับของเสียไว้
ตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ โดยมูลฝอย
ทั่วไปและมูลฝอยที่ย่อยสลายได้จะรวบรวมและนำไปคัดแยกและเข้า
ระบบเตรียมเชื้อเพลิงขยะ 
    2) ของเสียจากกระบวนการผลิตและส่วนสนับสนุนการผลิต ได้แก่ 
ของเสียจากการคัดแยกขยะมูลฝอยที่เผากำจัดไม่ได้ (วัสดุรีไซเคิล) ของ
เสียที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้ (รวมของเสียอันตราย) ทรายที่ใช้เป็น
ตัวกลางในการเผา เถ ้าจากการเผาไหม้ (เถ ้าหนักและเถ้าลอย) 
น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว ถุงกรองเสื่อมสภาพ ตะกอนจากระบบผลิต
น้ำประปา ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย ซ่ึงเถ้าและตะกอนจากระบบ 

- เปลี่ยนแปลงชนิดและปริมาณ
กากของเสีย 
ขยะมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่
ย่อยสลายได้จะรวบรวมและ
นำไปคัดแยกและเข้าระบบ
เตรียมเชื้อเพลิงขยะ 

- ของเสียจากกระบวนการผลิต
และส่วนสนับสนุนการผลิต จะ
รวบรวมส่งให้บริษัทรับกำจัด
กากของเส ียอ ันตรายที ่ ได ้รับ
อน ุ ญ าตจาก ก รม โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรมรับไปกำจัด 
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 กระบวนการเผาเช่น ถ่านไฟฉาย กระป๋องยาฆ่าแมลง หลอดฟลูออเรส
เซนต์ และนำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว เป็นต้น ซ่ึงมีปริมาณไม่มาก ทาง อบจ. 
นนทบุรี จะรวบรวมไว้และติดต่อให้บริษัทที่รับกำจัดของเสียอันตรายที่
ได้รับใบอนุญาตจากราชการ เช่น บริษัท GENCO รับไปกำจัดต่อไป 

บำบัดน้ำเสียดังกล่าวจะมีการตรวจสอบลักษณะสมบัติก่อนนำไปกำจัด 
หากเป็นของเสียอันตรายให้ส่งให้บริษัทรับกำจัดกากของเสียอันตรายที่
ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัด 
    ทั้งนี้ อาคารเก็บของเสียของโครงการ ซึ่งเป็นอาคารปิดมีหลังคาคลุม
และเทพื้นด้วยคอนกรีต โดยของเสียแต่ละชนิดจะเก็บแยกกัน มีป้าย
บอกชนิดของกากของเสียแต่ละประเภทที่ชัดเจน 

 

11. อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย 

 โครงการให้ความสำคัญต่อแผนการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย 
นอกเหนือจากความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทั่วไป ดังน้ัน โครงการจึงจัดให้
มีอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างเพียงพอ และมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้
งานอย่างสม่ำเสมอ การออกแบบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยของ
โครงการ  เป ็น ไปตามมาตรฐานของ  National Fire Protection 
Association (NFPA)  
 รวมทั้ง แผนรองรับเหตุฉุกเฉินของโครงการ เพื่อกำหนดแผนและแนว
ปฏิบัติในการระงับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ ้น โดยสามารถใช้เป็นคู่มือ
ปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอนด้วยความรวดเร็วถูกต้อง และเพื่อป้องกัน
บรรเทาอันตรายต่อบุคคลความเสียหายต่อทรัพย์สินและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และใช้เป็นแนวทางในการฝึกซ้อมสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ให้เกิดความชำนาญตามหน้าที่รับผิดชอบ 

 โครงการได้ปรับปรุงการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ให้ครอบคลุมการดำเนินงาน ดังน้ี 
 1) การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและปลอดภัย ได้มีการ
กำหนดนโยบายการบริหารจัดการ และรายละเอียดการบริหารงาน 
อาชีวอนามัย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การฝึกอบรม
พนักงาน และการตรวจสุขภาพของพนักงาน 
 2) ติดตั้งระบบแจ้งเตือนเหตุ (Fire Control Panel) และสัญญาณ
เตือนเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)  
   3) ติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ เป็นไปตาม
กฎหมาย/มาตรฐานกำหนด 
   4) กำหนดแผนฉุกเฉินครอบคลุมทั้งกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้/ระเบิด 
กรณีการรั่วไหลของสารเคมี ซึ่งรวมถึงการกำหนดฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน 
ปีละ 1 คร้ัง 

- ปรับปรุงการจัดการด้านอาชีว-
อนามัยและความปลอดภัย ให้
ครอบคลุมการดำเนินงาน 
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12. ชุมชน
สัมพันธ์และการ
รับเรื่องร้องเรียน 

 โครงการได้จัดให้มีการส่งเสริมด้านชุมชนสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ และเพื่อเป็นการลดข้อวิตกกังวล
ต่าง ๆ เพื่อให้โครงการสามารถพัฒนาและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างย่ังยืน 
รวมทั้งการรับเรื่องร้องเรียน ดังน้ี 
 (1) คณะกรรมการไตรภาคี 
  ทำหน้าที่เป็น “องค์กรของชุมชน” รวมทั้งเป็น “เวที” ในการ
ทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกของชุมชน เป็นศูนย์กลางในการตัดสิน
ปัญหาและข้อพิพาทต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องจากกิจกรรมของโครงการ เพื่อ
หาทางออกที่เหมาะสมให้แก่ทุกฝ่ายอย่างยุติธรรมและเสมอภาค 
 (2) กองทุนประกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  กรณีที ่เกิดความเสียหายใด ๆ ต่อชุมชนอันเนื ่องมาจากการ
ดำเนินงานของโครงการ โครงการยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายน้ัน ๆ โดย
ได้กำหนดกรอบในการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการไว้ใน
เบื้องต้น ด้วยการตั้งกองทุนประกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเร่ิม
ดำเนินการตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการ เป็นการสร้างหลักประกันและ
ความม่ันใจให้กับแก่ประชาชน 
 (3) กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า 
  โครงการจะจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า โดย
จะนำเงินเข้าสมทบกองทุนทั้งในระยะก่อสร้างและดำเนินการ ตามที่
กำหนดไว้เช่นเดิม 
 (4) สัญญาประชาคม 
  เพื่อให้เป็นการยืนยันว่าการดำเนินงานของโครงการได้ตระหนัก
ถึงข้อกังวลใจ และความต้องการของชุมชน รวมถึงการป้องกันและลด  

 โครงการได้จัดให้มีการส่งเสริมด้านชุมชนสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ และเพื่อเป็นการลดข้อวิตก
กังวลต่าง ๆ เพื่อให้โครงการสามารถพัฒนาและอยู่ร่วมกับชุมชนได้
อย่างย่ังยืน รวมทั้งการรับเรื่องร้องเรียน ดังน้ี 
 (1) คณะกรรมการไตรภาคี 
  ทำหน้าที่เป็น “องค์กรของชุมชน” รวมทั้งเป็น “เวที” ในการ
ทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกของชุมชน เป็นศูนย์กลางในการตัดสิน
ปัญหาและข้อพิพาทต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องจากกิจกรรมของโครงการ เพื่อ
หาทางออกที่เหมาะสมให้แก่ทุกฝ่ายอย่างยุติธรรมและเสมอภาค 
         ปัจจุบัน อบจ. ได้จัดตั ้งคณะกรรมการไตรภาคีโครงการให้
เอกชนร่วมลงทุนกำจัดขยะมูลฝอย ของ อบจ. นนทบุรีแล้ว และบริษัท
ฯ ได้เข้าร่วมเป็นหน่ึงในผู้แทนโครงการฝ่ายเอกชนแล้ว 
          ภายหลังจากที่รายการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ 
ได้รับความเห็นชอบจาก สผ. แล้ว อบจ. และบริษัทฯ จะจัดพิจารณา
แต่งตั ้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA 
Monitoring Committee) ของโครงการในรูปแบบพหุภาคี (เฉพาะ
โครงการ) เพื ่อให้ชุมชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนิน
โครงการ และให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดลอ้ม
ร่วมกับโครงการ ซึ ่งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู ้แทนภาค
ประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าของโครงการ โดยมีสัดส่วนกรรมการ
ภาคประชาชน 2 ใน 3 ของผู้แทนทุกภาคส่วนร่วมกัน 
    (2) กองทุนประกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  กรณีที่เกิดความเสียหายใด ๆ ต่อชุมชนอันเน่ืองมาจากการ 

- กำหนดให ้มีคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Committee) ของโครงการใน
ร ู ปแบบพห ุ ภ าค ี  ( เ ฉพาะ
โครงการ) 

- กำหนดขั ้นตอนการรับเรื ่อง
ร้องเรียน 
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 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อการยอมรับของสังคม โครงการจึงได้นำผลการ
รับฟังความคิดเห็นดังกล่าวของประชาชนในพื้นที่ นำมากำหนดประเด็น
ในการจัดทำสัญญาประชาคม (Social Contract) โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การสร้างความเชื่อมั่น (Trust) ให้กับชุมชนท้องถิ่น  
 (5) การรับเรื่องร้องเรียน 
  โครงการกำหนดให้มีกลไกการดำเนินงานรับเหตุร้องเรียนจาก
ชุมชนโดยรอบที่ตั้งโครงการ และแก้ไขปัญหากรณีมีเรื่องร้องเรียนด้าน
สิ่งแวดล้อม สำหรับเป็นช่องทางให้ผู ้ได้รับผลกระทบจากการดำเนิน
โครงการได้ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนไปยังโครงการ และ 
อบจ. นนทบุรี ได้โดยสะดวก 

ดำเนินงานของโครงการ โครงการยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายนั้น ๆ 
โดยได้กำหนดกรอบในการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ไว้ในเบื้องต้น ด้วยการตั้งกองทุนประกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซ่ึง
จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เร่ิมก่อสร้างโครงการ เป็นการสร้างหลักประกัน
และความม่ันใจให้กับแก่ประชาชน 
 (3) กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า 
  โครงการจะจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า 
โดยจะนำเงินเข้าสมทบกองทุนทั้งในระยะก่อสร้างและดำเนินการ 
ตามที่กำหนดไว้เช่นเดิม 
 (4) สัญญาประชาคม 
  เพื ่อให้เป็นการยืนยันว่าการดำเนินงานของโครงการได้
ตระหนักถึงข้อกังวลใจ และความต้องการของชุมชน รวมถึงการป้องกนั
และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อการยอมรับของสังคม โครงการจึงได้
นำผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวของประชาชนในพื้นที่ นำมา
กำหนดประเด็นในการจัดทำสัญญาประชาคม (Social Contract) โดย
มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความเชื่อมั่น (Trust) ให้กับชุมชนท้องถิ่น  
 (5) การรับเรื่องร้องเรียน 
  โครงการกำหนดให้มีกลไกการดำเนินงานรับเหตุร้องเรียนจาก
ชุมชนโดยรอบที่ตั้งโครงการ และแก้ไขปัญหากรณีมีเรื่องร้องเรียนดา้น
สิ่งแวดล้อม สำหรับเป็นช่องทางให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนิน
โครงการได้ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนไปยังโครงการ และ 
อบจ. นนทบุรี ได้โดยสะดวก 

-  
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) เปรียบเทียบรายละเอียดโครงการ ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง 

หัวข้อ รายละเอียดเดิม รายละเอียดภายหลังการเปล่ียนแปลง หมายเหต ุ
13. การบริหาร
โครงการ 

 เนื่องจากโครงการมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 4,403 ล้านบาท (กำลัง
ผล ิตต ิดต ั ้ ง 20 เมกะว ัตต ์ ) ซ ึ ่ งมากกว ่า 1 ,000 ล ้านบาท ตามที่
พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2535 กำหนดและลักษณะการดำเนินการเป็นการมอบให้
เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียวโดยวิธีการให้สัมปทาน ดังน้ัน รูปแบบการบริหาร
จัดการของ อบจ.นนทบุรี โดยให้เอกชนเข้ามาเป็นผู้ดำเนินโครงการ เข้าข่าย
การดำเนินการตาม พรบ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 โดย อบจ.นนทบุรี จะว่าจ้างเอกชนดำเนินการ
กำจัดขยะมูลฝอย ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหาร
ราชการสว่นท้องถิ่น 

 บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด จะเป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง
และบริหารโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย ตามสัญญา
โครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูล
ฝอยของ อบจ. นนทบุรี ซึ่งสัญญาระหว่าง อบจ. นนทบุรี และบริษัทฯ 
เป็นไปตาม พรบ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

- เปล่ียนแปลงสัญญาโครงการให้
เอกชนลงท ุนก ่อสร ้างและ
บริหารจัดการระบบกำจัดขยะ
ม ูลฝอยของ อบจ. นนทบุรี 
เป็นไปตาม พรบ. รักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2560 

14. พื้นที่สีเขียว  โครงการได้มีการออกแบบเว้นระยะแนวกันชนหรือพื ้นที ่ฉนวน 
(Buffer Zone) โดยรอบพื้นที ่โครงการ มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน
ประมาณ 25 ม. ซ่ึงได้มาตรฐานตาม “เกณฑ์ มาตรฐาน และแนวทางการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2541 

 โครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนภายในโครงการให้มี
พื้นที่ประมาณ 7.22 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 11.59 ของพื้นที่โครงการ 
โดยพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้ามีความกว้างไม่
น้อยกว่า 6 เมตร โดยพันธุ์ไม้ยืนต้นที่โครงการจะปลูกบริเวณพื้นที่สี
เขียวและแนวกันชนจะเป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่น และสามารถลดผลกระทบ
ฝุ่นละออง รวมทั้งมลพิษทางอากาศอื่น ๆ ที่เกิดขึ ้นจากการดำเนิน
โครงการ เช่น อโศก ยูคาลิปตัส นนทรี พิกุล เป็นต้น นอกจากน้ี 
โครงการมีแผนบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว และแนวกันชนให้เจริญเติบโต
และอยู่ในสภาพที่สวยงามตลอดเวลา 

- กำหนดขนาดพื้นที่สีเขียวและ
แนวกันชน พันธุ์ไม้ยืนต้นที่จะ
ปลูก และแผนบำรุงรักษา 

ที่มา :  บริษัท  โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2565
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รูปที่ 3-1 เปรียบเทียบขั้นตอนการเตรียมขยะมูลฝอย การเปลี่ยนสภาพเชื้อเพลิงขยะด้วยความร้อน  
            และการผลิตไอน้ำและผลิตกระแสไฟฟ้า 
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4. รายละเอียดโครงการภายหลังการเปลี่ยนแปลง 

4.1 ที่ตั้งโครงการ 

 โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการ
ระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านคลองห้าร้อย ตำบลคลอง
ขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี (รูปที่ 4.1-1) 

 การเดินทางเข้าสู่พื้นทีโ่ครงการพื้นที่โครงการสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก 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 เลี้ยวเข้าสู่พ้ืนที่สถานที่กำจัดมูลฝอยฯ ตรงไปตามทางหลักประมาณ 1 กิโลเมตร 
จะพบทางเข้าพื้นที่โครงการทางด้านขวามือ เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางประมาณ 0.6 กิโลเมตร เข้าสู่พื้นที่
โครงการ 

 2) จากจังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม ใช้เส้นทางทางหลวงหมายเลข 346  (รังสิต-
พนมทวน) เมื่อถึงสี่แยกคลองขวาง เลี้ยวเข้าสู่ทางหลวงท้องถิ่น นบ. 2044 (บ้านไทรน้อย-บ้านคลองนาหมอน) 
ตรงไปประมาณ 2.25 กิโลเมตร จะพบทางเข้าสถานที่กำจัดมูลฝอย อบจ. นนทบุรี อยู่ด้านซ้ายมือ เลี้ยวเข้าสู่
พื้นที่สถานที่กำจัดมูลฝอยฯ ตรงไปตามทางหลักประมาณ 1 กิโลเมตร จะพบทางเข้าพื้นที่โครงการทางด้าน
ขวามือ เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางประมาณ 0.6 กิโลเมตร เข้าสู่พื้นที่โครงการ 

4.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ 

 การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นที่โครงการประมาณ 62-1-32 ไร่ (62.33 ไร่) จะแบ่งออกเป็น พื้นที่
อาคารเตรียมเชื้อเพลิงขยะ พ้ืนที่ระบบสาธารณูปโภคและสนับสนุนการผลิต พ้ืนที่ส่วนผลิตไฟฟ้า พ้ืนที่บ่อเก็บ
น้ำฝน พ้ืนที่บ่อเก็บน้ำดิบ พ้ืนที่ถนนและลานจอดรถ พ้ืนที่อาคารสำนักงาน พ้ืนที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ และ
พ้ืนที่สีเขียวและแนวกันชน แสดงดังรูปที่ 4.2-1  

 สำหรับการจัดพื้นที่สีเขียวและแนวกันภายในโครงการ ได้จัดให้มีพื้นที่ประมาณ 7.22 ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 11.59 ของพื้นที่โครงการ โดยพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนโดยรอบโรงไฟฟ้ามีความกว้างไม่น้อยกว่า 6 
เมตร โดยพันธุ์ไม้ยืนต้นที่โครงการจะปลูกบริเวณพื้นที่สีเขียว และแนวกันชนจะเป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่น และ
สามารถลดผลกระทบฝุ่นละออง รวมทั้งมลพิษทางอากาศอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ เช่น อโศก 
ยูคาลิปตัส นนทรี พิกุล เป็นต้น นอกจากนี้ โครงการมีแผนบำรุงรักษาพื้นที ่สีเขียวและแนวกันชนให้
เจริญเติบโตและอยู่ในสภาพที่สวยงามตลอดเวลา 

 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุร ี
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี) 

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)   หน้าที่ 24 

 
รูปที่ 4.1-1 ที่ตั้งโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย 
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รูปที่ 4.2-1 การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพ้ืนที่โครงการผลติพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย 

พื้นที่สีเขียว 
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4.3  เครื่องจักร อุปกรณ์และกระบวนการผลิตไฟฟ้า 

 กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย จะประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1) การเตรียม
ขยะมูลฝอย 2) การเปลี่ยนสภาพขยะมูลฝอยด้วยความร้อน และ 3) การผลิตไอน้ำและไฟฟ้า สรุปได้ดังนี้ 

 1)  การเตรียมขยะมูลฝอย  

  โครงการจะรับขยะมูลฝอยจากรถขนขยะที่นำขยะมูลฝอยมากำจัดในสถานที่กำจัดมูลฝอย อบจ. 
นนทบุรี โดยจะมีการขนส่งมายังโครงการประมาณ 1,000 ตันต่อวัน ซึ่งขยะมูลฝอยดังกล่าวจะมีค่าความชื้น
ร้อยละ 50 ค่าความร้อนประมาณ 2,250 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม และเผาไหม้ได้ (Combustible) ร้อยละ 43.4 
เมื่อรถขนขยะเข้ามาเทกองขยะมูลฝอยในพื้นที่อาคารคัดแยกขยะแล้ว ขยะมูลฝอยจะถูกนำเข้าสู่ ขั้นตอนการ
การเตรียมเชื้อเพลิงขยะ โดยโครงการจะใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องย่อยลดขนาดเบื้องต้น (Pre 
Shredder) แม่เหล็ก (Magnetic Separator) เครื่องคัดแยกแบบถังหมุน (Trommel Screens) เครื่องคัด
แยกแบบจาน (Disc Screen) เครื ่องย่อยขนาดละเอียด (Fine Shredder) และเครื ่องคัดแยกแบบใช้ลม 
(Spinner Separator) 

  โครงการได้ประเมินว่า ขยะมูลฝอยที่โครงการรับเข้ามาประมาณ 1,000 ตันต่อวัน เมื่อผ่านขั้นตอน
การการเตรียมเชื้อเพลิงขยะแล้ว จะได้เชื้อเพลิงขยะ ดังนี้  

  - เชื้อเพลิงขยะ (กองที่ 1) เป็นเชื้อเพลิงขยะที่มีค่าความชื้นต่ำและความร้อนสูง (ความชื้นไม่เกิน
ร้อยละ 30 ค่าความร้อนมากกว่า 3,600 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม) ประมาณ 400 ตันต่อวัน  

  - เชื้อเพลิงขยะ (กองที่ 2) (ได้จากคัดแยกออกระหว่างจากการเตรียมเชื้อเพลิงขยะ กองที่ 1) เป็น
เชื้อเพลิงขยะที่มีค่าความชื้นสูงและความร้อนต่ำ (ความชื้นมากกว่าร้อยละ 30 ค่าความร้อนน้อยกว่า 3,600  
กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม) ประมาณ 343.2 ตันต่อวัน โครงการจะนำเข้าเตาเผาระบบกำจัดของเหลือจากการคัด
แยกขยะมูลฝอย (เตาเผาแบบตะกรับ) 

 2)  การเปลี่ยนสภาพขยะมูลฝอยด้วยความร้อน  

  โครงการจะนำเชื้อเพลิงขยะ (กองที่ 1) ที่มีค่าความชื้นต่ำและความร้อนสูง ประมาณ 400 ตันต่อวัน 
เข้าเตาเผาแบบมูฟวิ่งเบด (เตาเผาระบบไพโรไลซิสและก๊าซซิฟิเคชั่น) ขนาด 200 ตันต่อวัน จำนวน 2 ชุด และ
นำเชื้อเพลิงขยะ (กองที่ 2) ที่มีค่าความชื้นสูงและความร้อนต่ำ ประมาณ 343.2 ตันต่อวัน เข้าเตาเผาแบบ
ตะกรับ (เตาเผาระบบกำจัดของเหลือจากการคัดแยกขยะมูลฝอย) ขนาด 350 ตันต่อวัน จำนวน 1 ชุด 

 3)  การผลิตไอน้ำและผลิตกระแสไฟฟ้า 

  - โครงการจะมีหน่วยผลิตไอน้ำ จำนวน 3 ชุด ติดตั้งต่อจากห้องเผาไหม้ของเตาเผาแบบมูฟวิ่งเบด 
จำนวน 2 ชุด และติดตั้งต่อจากห้องเผาไหม้ของเตาเผาแบบตะกรับ จำนวน 1 ชุด ไอน้ำที่ผลิตได้ทั้งหมด 98 
ตันต่อชั่วโมง (ความดัน 40 บาร์) จะนำไปเป็นต้นพลังงานที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ (Steam 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุร ี
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี) 

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)   หน้าที่ 27 

Turbine Generator) ขนาดกำลังผลิตติดตั ้ง ( Installed Capacity) 10 เมกะวัตต์ จำนวน 2 ชุด รวม
ความสามารถผลิตไฟฟ้าประมาณ 20 เมกะวัตต์  

  - ไอน้ำที่ออกจากเครื่องกังหันไอน้ำ จำนวน 2 ชุด ทั้งหมดจะรวบรวมเข้าเครื่องควบแน่นแบบใช้
อากาศ (Air Cooled Condenser) เพื่อควบแน่นไอน้ำ และน้ำคอนเดนเสท (Condensate water) ที่ได้จะ
นำกลับมาใช้ในหน่วยผลิตไอน้ำใหม่ทั้งหมด 

 ผังแสดงกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโครงการ แสดงดังรูปที่ 4.3-1 

4.4 เชื้อเพลิง 

 โครงการจะใช้น้ำมันดีเซล (Diesel) ประมาณ 3,000 ลิตร ในการจุดเตาเพื่อเริ่มต้นเดินเครื่อง (Start 
up) ประมาณ 2 ชั่วโมงแรก หลังจากที่เตาเผาพร้อมใช้งานแล้ว โครงการจะนำเชื้อเพลิงขยะ (กองที่ 1) 
ประมาณ 400 ตันต่อวัน เข้าเตาเผาระบบไพโรไลซิสและก๊าซซิฟิเคชั่น (เตาเผาชนิดมูฟวิ่งเบด) จำนวน 2 ชุด 
และนำเชื้อเพลิงขยะ (กองที่ 2) ประมาณ 343.2 ตันต่อวัน เข้าเตาเผาระบบกำจัดของเหลือจากการคัดแยก
ขยะมูลฝอย (เตาเผาแบบตะกรับ) จำนวน 1 ชุด 

4.5 สารเคมี 

 การใช้สารเคมีภายในโครงการ จะมีการใช้ในระบบผลิตน้ำประปาและปรับปรุงคุณภาพน้ำ (เช่น 
ซัลฟิวริกและโซเดียมไฮดรอกไซด์ ใช้ปรับสภาพน้ำและล้างทำความสะอาด โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ ใช้
ตกตะกอน โพลิเมอร์ ใช้รวมตะกอน โซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ ใช้ฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น) ระบบบำบัดน้ำเสีย (เช่น 
โซเดียมไบคาร์บอเนต ใช้ปรับสภาพน้ำเสีย เฟอร์ริกคลอไรด์ ใช้ในการรวบรวมตะกอน เป็นต้น) หน่วยผลิตไอน้ำ 
(เช่น ไตรโซเดียมฟอสเฟต ใช้ป้องกันการเกิดตะกรัน ไดเอทิลไฮดรอกไซด์ซิลเอไมด์ ใช้ป้องกันการกัดกร่อนใน
หม้อน้ำ เป็นต้น) หอหล่อเย็น (เช่น ไบโอไซด์ ใช้ในการฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น) และใช้ในระบบควบคุมคุณภาพ
อากาศ (เช่น ผงปูนขาว ผงถ่านกัมมันต์ เป็นต้น)  

 โดยสารเคมีที่ใช้งาน โครงการได้กำหนดให้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการจัดเก็บสารเคมี และ
การลำเลียงสารเคมีต่าง ๆ ไปใช้งาน 
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รูปที่ 4.3-1 ผังแสดงกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย ภายหลังการเปลี่ยนแปลง  
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4.6 ผลิตภัณฑ์ 

 ไฟฟ้าที่ผลิตได้ประมาณ 20 เมกะวัตต์ โครงการจะนำมาใช้งานในโครงการประมาณ 1 เมกะวัตต์ ส่วน
ที่เหลือจะจำหน่ายให้กับ กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า สำหรับไอน้ำที่ผลิตได้ประมาณ 98 ตันต่อชั่วโมง จะ
ทำการควบแน่นและนำกลับมาใช้งานเป็นน้ำเติมหม้อไอน้ำ (Boiler Make Up Water) ทั้งหมด 

4.7 ระบบเสริมการผลิตและจ่ายไฟฟ้า 

4.7.1 ระบบระบายความร้อน 

 โครงการใช้เครื่องควบแน่นที่ใช้ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Condenser) จำนวน 
2 ชุด สำหรับแลกเปลี่ยนความร้อนกับไอน้ำที่ออกจากเครื่องกังหันไอน้ำที่เครื่องควบแน่น (Condenser) 
(ระบบระบายความร้อนดังกล่าวจะไม่มีการใช้น้ำเติมเข้าระบบและไม่มีการน้ำระบายทิ้ง (Blow Down 
Water) ออกจากระบบ) และน้ำที่เกิดจากการควบแน่น (Condensate Water) จะหมุนเวียนกลับมาเติมใน
ระบบผลิตไอน้ำ (HRSG) ทั้งหมด 

 สำหรับการระบายความร้อนจากอุปกรณ์เสริมในกระบวนการผลิต เช ่น เครื ่องกำเนิดไฟฟ้า 
(Generator) ระบบหล่อลื่นของกังหันไอน้ำ เป็นต้น โครงการใช้ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ ด้วยระบบหอ
หล่อเย็น (Cooling Tower) ระบบระบายความร้อนดังกล่าวจะมีการใช้น้ำเติมเข้าระบบ (Cooling Make-Up 
Water) และการระบายน้ำทิ้งออกจากระบบ (Cooling Blow Down Water))  

4.7.2 ระบบควบคุมการผลิต 

 โครงการได้ติดตั้งระบบการควบคุมและติดตามตรวจสอบ (Control and Monitoring System) ด้วย
ระบบ Distributed Control Systems (DCS) เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินการ โดยมุ่งเน้นการติดตาม
ตรวจสอบขั้นตอนการผลิตที่สำคัญ ได้แก่ การลำเลียงเชื้อเพลิงเข้าสู่เตาเผา  ห้องเผาไหม้ ระบบผลิตไอน้ำ 
เครื่องกังหันไอน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ เป็นต้น 

4.7.3 ระบบส่งกระแสไฟฟ้า 

 ระบบส่งไฟฟ้าภายในโครงการประกอบด้วย ไฟฟ้าสำหรับใช้ในโครงการ และไฟฟ้าสำหรับจำหน่าย
ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยไฟฟ้าที่ส่งให้กับ กฟผ. จะใช้โครงข่ายการไฟฟ้านคร
หลวง (กฟน.) ที่สถานีต้นทางไฟฟ้าไทรน้อยระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์ โดยปักเสาไฟฟ้าจากโครงการไปตาม
แนวถนนในพื้นที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบจ. นนทบุรี จากนั้นจะปักเสาไฟฟ้าตามแนวถนนของทางหลวง
ท้องถิ่น นบ.2044 (บ้านไทรน้อย-บ้านคลองนาหมอน) ไปเชื่อมต่อกับสถานีไฟฟ้าแรงดันสูงไทรน้อย 
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4.8 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

4.8.1 น้ำใช้ 

 1) แหล่งน้ำใช้ 

  โครงการจะมีแหล่งน้ำใช้ 2 แหล่ง ได้แก่ (1) น้ำในบ่อเก็บน้ำดิบ ขนาด 100,000 ลูกบาศก์เมตร ที่
รวบรวมมาจากน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่โครงการในช่วงฤดูฝน ซึ่งโครงการจะนำน้ำจากบ่อเก็บน้ำดิบดังกล่าว
เข้าระบบผลิตน้ำประปา และน้ำประปาที่ผลิตได้ประมาณ 290.74 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะกักเก็บในถังเก็บ
น้ำประปาขนาด 400 ลูกบาศก์เมตร และ (2) น้ำประปาจากการประปานครหลวง สาขาบางบัวทอง ซึ่ง
โครงการจะใช้รับประปาจาก กปน. หลังจากที่น้ำในบ่อเก็บน้ำดิบ มีไม่เพียงพอใช้งาน โดยโครงการจะ
เชื่อมต่อท่อน้ำประปามายังถังเก็บน้ำประปา ขนาด 400 ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ โครงการมีการนำน้ำทิ้ง
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

 2) ปริมาณน้ำใช้ 

  การใช้น้ำภายในโครงการจะแบ่งออกเป็น น้ำใช้พนักงานสำหรับการอุปโภค/บริโภค และน้ำใช้ใน
กระบวนการผลิตและส่วนสนับสนุนการผลิต รายละเอียดดังตารางที่ 4.8.1-1 โดยโครงการจะใช้ (1) 
น้ำประปาที่ผ่านระบบกรองทราย ประมาณ 285 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (2) น้ำจากบ่อพักน้ำทิ้ง (Holding 
Pond) ประมาณ 88 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และ (3) น้ำทิ ้งจากระบบการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ (Water 
Reclamation Plant) ประมาณ 28 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

 3) ระบบผลิตน้ำประปา 

  โครงการจะน้ำในบ่อเก็บน้ำดิบ มาผลิตเป็นน้ำประปา โดยระบบผลิตน้ำประปาจะมีอัตราการผลิต
น้ำประปาสูงสุด 350 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สามารถรองรับความต้องการใช้น้ำประปาในกิจกรรมต่าง ๆ ได้
อย่างเพียงพอ  

 4) ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ 

  (1) ระบบผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demineralization Plant) 

   โครงการจะน้ำประปาที่ผ่านระบบกรองทรายในถังพักน้ำใช้ (Service Water Tank) เข้า
ระบบผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demineralization Plant) ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส 
(Reverse Osmosis, RO) และหน่วยกำจ ัดประจ ุไฟฟ ้า (Electro-Deionization Unit ; EDI Unit) ท ี ่มี
ความสามารถในการผลิตน้ำสูงสุดประมาณ 50 ลูกบาศก์เมตร/วัน และโครงการจะส่งน้ำปราศจากแร่ธาตุไป
ใช้ที่หน่วยผลิตไอน้ำ (HRSG) ทั้งหมด ส่วนน้ำทิ้งจากระบบฯ โครงการจะระบายลงบ่อพักน้ำทิ้งต่อไป 
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  (2) ระบบนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ (Water Reclamation Plant) 

   โครงการจะนำน้ำทิ ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียเข้าระบบนำน้ำทิ ้งกลับมาใช้ ใหม่ (Water 
Reclamation Plant) โดยระบบดังกล่าวจะประกอบไปด้วยการกรองด้วยระบบมัลติมีเดียฟิลเตอร์ (Multi-
Membrane Filters; MMF) และระบบรีเว ิร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis) ที ่มีความสามารถผลิตน้ำ 
(เรียกน้ำ RO) สูงสุดประมาณ 160 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และโครงการจะส่งน้ำ RO ไปยังบ่อพักน้ำทิ้ง 
(Holding Pond) ก่อนหมุนเวียนกลับมาผลิตน้ำประปาใหม่ ส่วนน้ำทิ้งจากระบบ (Reject Water) โครงการ
จะนำบางส่วนมาลดอุณหภูมิเถ้าก่อนที่จะส่งเข้าระบบเพิ่มความเข้มข้นน้ำเสียจาก Water Reclamation 
Plant (High Concentration Plant) เพ่ือลดปริมาณก่อนส่งกำจัดภายนอก 

ตารางท่ี 4.8.1-1 การใช้น้ำและปริมาณการใช้น้ำของโครงการ 

กิจกรรมการใช้น้ำ 

ปริมาณ 
(ลบ.ม./

วัน) 
แหล่งที่มา 

1. น้ำใช้พนักงานสำหรับการอุปโภค/บริโภค 11.6 น้ำประปาท่ีผ่านระบบกรองทราย 

2. น้ำใช้ในกระบวนการผลิตและส่วนสนับสนุนการผลิต   

2.1 น้ำใช้ผลิตน้ำปราศจากแร่ธาต ุ 57.22 น้ำประปาท่ีผ่านระบบกรองทราย 

2.2 น้ำใช้ชดเชยระบบหอหล่อเย็น 109.69 น้ำประปาท่ีผ่านระบบกรองทราย 

2.3 น้ำใช้ล้างแผงระบายความร้อนระบบAir Cooled Condenser1/ 36  น้ำประปาท่ีผ่านระบบกรองทราย 

2.4 น้ำใช้ล้างทำความสะอาดเครื่องจักร/พื้น 2/ 10 น้ำจากบ่อพักน้ำท้ิง 

2.5 น้ำใช้ลดอุณหภูมิก๊าซร้อน (Quenching) 69.98 น้ำประปาท่ีผ่านระบบกรองทราย 

2.6 น้ำใช้ฉีดพรมเถ้า 27.81 น้ำท้ิงจากระบบ Water Reclamation 

2.7 น้ำล้างรถขนขยะ 20.00 น้ำท้ิงจากบ่อพักน้ำท้ิง 
2.8 น้ำใช้รดพื้นที่สีเขียว 57.79 น้ำท้ิงจากบ่อพักน้ำท้ิง 

รวมใช้น้ำประปาสูงสุด 284.49  

รวมใช้น้ำทิ้งสูงสุด 115.60  

หมายเหตุ : 1/ โครงการจะล้างทำความสะอาดแผงระบายความร้อนของระบบ Air Cooled Condenser ทุก 3 เดือน 
      2/ โครงการจะทำการล้างทำความสะอาดเครื่องจักร/พื้น ทุก 2 สัปดาห์ 
ที่มา : บริษัท บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด, 2565 

4.8.2 ระบบระบายน้ำฝนและการป้องกันน้ำท่วม 

 1) ระบบระบายน้ำฝน 

  โครงการจะก่อสร้างรางระบายน้ำในแนวถนนภายในโครงการ เพื่อรวบรวมน้ำฝน (ไม่ปนเปื้อน) 
ประมาณ 8,900 ลูกบาศก์เมตร (ประเมินความเข้มฝน 114.9 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง ที่ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) เข้า
บ่อหน่วงน้ำฝนขนาด 10,000 ลูกบาศก์เมตร ที่สามารถรองรับน้ำฝนที่ตกลงในพ้ืนที่ได้ทั้งหมด ก่อนระบายเข้า
บ่อเก็บน้ำดิบเพื่อใช้ผลิตน้ำประปาไว้ใช้งานในโครงการ และกรณีที่ต้องพร่องน้ำรองรับน้ำฝนที่เกิดขึ้น 
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โครงการจะมีการระบายออกนอกพื้นที่โครงการด้วยอัตราการระบายที่ไม่เกินกว่าอัตราการระบาย ก่อนการ
พัฒนาโครงการ โดยใช้ระบบท่อรวบรวมน้ำฝนที่ต้องระบายออกไปยังคลองห้าร้อยซึ่งเป็นคลองสาธารณะที่อยู่
ใกล้เคียง 

  ส่วนน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่ที ่อาจเกิดน้ำมันรั่วซึมได้ เช่น พื้นที่หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)  
เป็นต้น น้ำฝนดังกล่าวอาจปนเปื้อนได้ โครงการจะรวบรวมน้ำฝนที่ตก 15 นาทีแรก ประมาณ 2.52 ลูกบาศก์
เมตร บริเวณพื้นที่ดังกล่าวเข้าบ่อแยกน้ำมันและไขมัน (Oil separator) หลังจากนั้นจะรวบรวมน้ำฝนเข้า
ระบบระบายน้ำฝนและบ่อหน่วงน้ำฝนของโครงการ 

 2) การป้องกันน้ำท่วม 

  โครงการได้ปรับถมพื้นที่ภายในโครงการให้มีระดับความสูงขึ้นจากระดับถนนสาธารณะที่ประชิด
โครงการด้านทิศตะวันออกประมาณ 1.5 เมตร 

4.8.3 ระบบคมนาคม 

 โครงการจะจัดทำถนนภายในโครงการแต่ละบริเวณกว้าง 6-12 เมตร (ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่นั้น 
ๆ) จำนวน 2 ช่องจราจร ผิวจราจรเป็นคอนกรีต มีไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร และในแนวไหล่ทางจะมีการ
วางระบบสาธารณูปโภค เช่น รางระบายน้ำฝน ท่อน้ำ เสาไฟฟ้า เป็นต้น รวมทั้งจัดเส้นทางการจราจรภายใน
โครงการในทิศทางเดียวกัน และติดตั้งสัญลักษณ์จราจรต่าง ๆ  

4.9 พนักงาน 

 โครงการจะเดินระบบผลิตไฟฟ้า 330 วันต่อปี และดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง โดยโครงการจะมี
พนักงานในแผนกปฏิบัติการโรงคัดแยก แผนกปฏิบัติการเตาเผา แผนกควบคุมการผลิตน้ำและตรวจสอบ
เชื้อเพลิง แผนกธุรการสนับสนุน แผนกซ่อมและบำรุงรักษา แผนกตรวจความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และ
ผู้บริหารโรงไฟฟ้า รวม 226 คน โดยพนักงานในแผนกปฏิบัติการโรงคัดแยก จะแบ่งออกเป็น 2 กะต่อวัน และ
พนักงานในแผนกปฏิบัติการเตาเผาจะแบ่งออกเป็น 4 กะต่อวัน ซึ่งในช่วงทำงานจะมีพนักงานสูงสุด 116 คน 

4.10 มลพิษและการควบคุม 

4.10.1 มลพิษทางอากาศ 

  โครงการมีแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศจากปล่องเตาเผาแบบมูฟวิ่งเบด (Moving Bed) และ
เตาเผาแบบตะกรับ (Incinerator) รวมจำนวน 3 ปล่อง รายละเอียดดังตารางท่ี 4.10.1-1 โดยไอเสียจากการ
เผาไหม้ของแต่ละเตาจะถูกลดอุณหภูมิไอเสีย (Quenching) ก่อนเข้าระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ซึ่ง
ขั้นตอนการบำบัดอากาศ ประกอบด้วย 1) การฉีดพ่นละอองปูนขาว (กำจัดก๊าซที่มีสภาพเป็นกรด (Acidity 
Gas) เช่น ก๊าซไฮโดรคลอริก (HCl) ซัลฟูริก (H2SO4) เป็นต้น) 2) การฉีดถ่านกัมมันต์ (กำจัดโลหะหนักและได
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ออกซิน (Dioxin)) และ3) ถุงกรอง (กำจัดฝุ่นละออง) โดยโครงการควบคุมความเข้มข้นมลพิษทางอากาศไม่ให้
เกินกว่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการ
ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย พ.ศ. 2553 และควบคุมอัตราการระบายของก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX as NO2) ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl)  ไม่ให้เกินกว่าที่
ได้รับความเห็นชอบไว้ในรายงานฉบับปี พ.ศ. 2553  

  ทั้งนี ้โครงการจะติดตั้งระบบติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องอย่างต่อเนื่อง (Continuous 
Emission Monitoring System : CEMs) เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากโครงการให้ได้ตามท่ี
กำหนดไว้ 

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

ตารางท่ี 4.10.1-1 การระบายมลพิษทางอากาศของโครงการ 

รายละเอียด หน่วย 

รายละเอียด 
ปล่องที่ 1 

(Fluidized 
Bed) 

ปล่องที่ 2 
(Fluidized 

Bed) 

ปล่องที่3  
(Incineration) 

ความสูงของปล่อง เมตร 60 60 60 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของปล่อง เมตร 1.70 1.70 1.45 
อุณหภูมิของก๊าซท่ีปลายปล่อง  องศาเซลเซยีส 145 145 145 
อัตราการไหล (นอร์มอล  

ลบ.ม./วินาที) 
18.10 18.10 13.4 

ความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ 1/ 
- ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) (70) 

 
มก./ลบ.ม. 

 
35 

 
35 

 
42 

- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (30) ส่วนในล้านส่วน 25 25 25 
- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX as NO2) (180) ส่วนในล้านส่วน 94 94 144 

- ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) (25) ส่วนในล้านส่วน 12 12 12 
- สารปรอท (Hg) (0.05) มก./ลบ.ม. 0.04 0.04 0.04 
- สารแคดเมียม (Cd) (0.05) มก./ลบ.ม. 0.04 0.04 0.04 
- สารตะกั่ว (Pb) (0.5) มก./ลบ.ม. 0.4 0.4 0.4 

- สารประกอบไดออกซิน (PCDD/PCDFs) (0.1) นก./ลบ.ม. 0.1 0.1 0.1 
หมายเหตุ : 1/ ตัวเลขใน ( ) หมายถึง ค่ามาตรฐานการปล่อยทิ้งอากาศเสียตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด

มาตรฐานการควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย พ.ศ. 2553 
ที่มา : บริษัท บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด, 2565   
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4.10.2 เสียง 

  เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโครงการ ที่คาดว่าจะเป็นแหล่งกำเนิดเสียงสำคัญ ได้แก่ ปั้มน้ำ พัด
ลมระบายความร้อน และเสียงจากรถขนขยะมูลฝอยที่เข้ามายังโครงการ อย่างไรก็ตาม โครงการได้กำหนดวิธี
ควบคุมระดับเสียงจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้ 1) การควบคุมที่แหล่งกำเนิดเสียง (ติดตั้งเครื่องให้
อยู่ในตำแหน่งที่มั่นคง ติดตั้งอุปกรณ์ลดระดับเสียงและแรงสั่นสะเทือน) เช่น การติดตั้งอาคารเครื่องกังหันไอ
น้ำภายในอาคาร การติดตั้งกำแพงกันลม (Wind Wall) เพื่อควบคุมปริมาณและทิศทางลม เป็นต้น 2) การ
ควบคุมทางผ่านของเสียง (ให้พนักงานทำงานในห้องควบคุม (Control room)) และ 3) กำหนดให้ใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ที่ครอบหู หรือใช้ปลั๊กอุดหู รวมทั้งการจำกัดระยะเวลาในการรับเสียงของ
พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณท่ีมีเสียงดัง 

4.10.3 น้ำเสียและการจัดการ 

  1) แหล่งกำเนิดน้ำเสีย 

   น้ำเสียของโครงการจะมีแบ่งออกเป็น (1) น้ำเสียจากการอุปโภค/บริโภคของพนักงาน และ (2) 
น้ำเสีย/น้ำทิ้งจากกระบวนการและส่วนสนับสนุนการผลิต ได้แก่ น้ำชะขยะและน้ำล้างรถขนขยะ น้ำทิ้งจาก
ระบบกรองทราย (Sand Filter) น้ำทิ้งจากหน่วยผลิตไอน้ำ น้ำทิ้งจากหอหล่อเย็น น้ำทิ้งจากการล้างแผง
ระบายความร้อนระบบ Air Cooled Condenser น้ำเสียจากการล้างทำความสะอาดเครื่องจักร/พื้น น้ำเสีย
จากระบบ Water Reclamation และน้ำฝนปนเปื้อน สรุปปริมาณได้ดังตารางท่ี 4.10.3-1   

  2) การบำบัดน้ำเสีย 

   โครงการจะบำบัดน้ำเสียดังนี้ (1) น้ำเสียจากการอุปโภค/บริโภคของพนักงาน โดยติดตั้งระบบ
บำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และบำบัดน้ำเสียจากการล้างทำความสะอาดเครื่องจักร/พื้นและน้ำฝนปนเปื้อนโดยการ
ติดตั้งระบบแยกน้ำมันและไขมัน (Oil Separator) และ (2) น้ำชะขยะและน้ำล้างรถขนขยะ โครงการจะติดตั้ง
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพเพื่อทำการบำบัดและรวบรวมนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วเข้าสู่ระบบนำน้ำทิ้ง
กล ับมาใช้ ใหม่  (Water Reclamation Plant) ส ่ วนน ้ ำระบายท ิ ้ ง  (Reject Water)  จากระบบ  Water 
Reclamation โครงการจะนำบางส่วนมาลดอุณหภูมิเถ้าก่อนที่จะส่งเข้าระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งที่มีความ
เข้มข้นสูงจาก Water Reclamation Plant (High Concentration Plant) เพ่ือลดปริมาณก่อนส่งกำจัดภายนอก 

  3) การจัดการน้ำทิ้ง 

   โครงการจะรวบรวมน้ำทิ้งจากระบบกรองทราย (Sand Filter) น้ำทิ้งจากหน่วยผลิตไอน้ำ น้ำทิ้ง
จากหอหล่อเย็น น้ำทิ้งจากการล้างแผงระบายความร้อนระบบ Air Cooled Condenser น้ำเสียจากการล้างทำ
ความสะอาดเครื่องจักร/พื้น และน้ำจากระบบ Water Reclamation Plant เข้าสู่บ่อพักน้ำทิ้ง 1 (Holding 
Pond 1) โดยบ่อน้ำทิ้งดังกล่าวจะมีการเพ่ิมเติมออกซิเจนและมีระยะเวลากักเก็บ (Retention Time) ประมาณ 
8 วัน ก่อนที่จะรวบรวมเข้าบ่อพักน้ำทิ้ง 2 (Holding Pond 2) และระบายเข้าบ่อเก็บน้ำดิบต่อไป 
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ตารางท่ี 4.10.3-1 ปริมาณน้ำเสีย/น้ำทิ้งของโครงการ 

แหล่งที่มา 
ปริมาณ 

(ลบ.ม./วัน) 
การบำบัด 

1. น้ำเสียจากการอุปโภค/บริโภคของพนักงาน 11.6 รวมรวมไปบำบัดทีถ่ังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 

2. น้ำเสีย/น้ำทิ้งจากกระบวนการและส่วนสนับ 
สนุนการผลิต 

  

2.1 น้ำชะขยะและน้ำล้างรถขนขยะ 250 รวมรวมไปบำบัดทีร่ะบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ 

2.2 น้ำท้ิงจากระบบกรองทราย (Sand Filter) 5.85 รวบรวมเข้าบ่อพักน้ำ 

2.3 น้ำท้ิงจากหน่วยผลิตไอน้ำ 33.16 รวบรวมเข้าบ่อพักน้ำ 

2.4 น้ำท้ิงจากหอหล่อเย็น 18.17 รวบรวมเข้าบ่อพักน้ำ 

2.5 น้ำทิ้งจากการล้างแผงระบายความร้อนระบบ 
Air Cooled Condenser 1/ 

34.20 รวบรวมเข้าบ่อพักน้ำ 

2.6 น้ำเสียจากการล้างทำความสะอาดเครื่องจักร/
พื้น 2/ 

10 นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ส่วนน้ำมันและไขมัน
ส่งกำจัดยังหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

2.7 น้ำเสียจากระบบ Water Reclamation 89 น้ำเสียบางส่วนนำไปลดอุณหภูมิเถ้า และส่วนที่
เหลือส่งกำจัด 

2.8 น้ำฝนปนเปื้อน 2.52 ส่งกำจัดยังหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

รวม 454.50  

หมายเหตุ : 1/ โครงการจะล้างทำความสะอาดแผงระบายความร้อนของระบบ Air Cooled Condenser ทุก 3 เดือน 
      2/ โครงการจะทำการล้างทำความสะอาดเครื่องจักร/พื้น ทุก 2 สัปดาห์ 
ที่มา : บริษัท บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด, 2565 

4.10.4 ของเสียและการจัดการ 

  ของเสียในช่วงดำเนินการของโครงการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ของเสียจากพนักงาน และ
ของเสียจากกระบวนการผลิตและส่วนสนับสนุนการผลิต แสดงดังตารางท่ี 4.10.4-1 สรุปดังนี้ 

 1) ของเสียจากกิจกรรมของพนักงาน ไดแ้ก่ ของเสียจากอาคารสํานักงาน ซึ่งโครงการจะจัดเตรียมถัง
รองรับของเสียไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ โดยมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่ย่อย
สลายไดจ้ะรวบรวมและนำไปอาคารเตรียมขยะมูลฝอยเพ่ือทำการคัดแยกและเข้าระบบเตรียมเชื้อเพลิงขยะ 

 2) ของเสียจากกระบวนการผลิตและส่วนสนับสนุนการผลิต ได้แก่ ของเสียจากการคัดแยกขยะมูล
ฝอยที่เผากำจัดไม่ได้ (วัสดุรีไซเคิล) ของเสียที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้ (รวมของเสียอันตราย) ทรายที่ใช้เป็น
ตัวกลางในการเผา เถ้าจากการเผาไหม้ (เถ้าหนักและเถ้าลอย) น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว ถุงกรองเสื่อมสภาพ 
ตะกอนจากระบบผลิตน้ำประปา ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเถ้าและตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย
ดังกล่าวจะมีการตรวจสอบลักษณะสมบัติก่อนนำไปกำจัด หากเป็นของเสียอันตรายให้ส่งให้บริษัทรับกำจัดกาก
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ของเสียอันตรายที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัด 

 ของเสียต่าง ๆ (ยกเว้นตะกอน) จะนำไปเก็บไว้ในอาคารเก็บของเสียของโครงการ ซึ่งเป็นอาคารปิดมี
หลังคาคลุมและเทพ้ืนด้วยคอนกรีต โดยของเสียแต่ละชนิดจะเก็บแยกกัน มีป้ายบอกชนิดของกากของเสียแต่
ละประเภทที่ชัดเจน ทั้งนี้ อาคารดังกล่าวสามารถกักเก็บของเสียได้ไม่เกิน 90 วัน ก่อนที่จะให้บริษัทรับกำจัด
กากของเสียอันตรายที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัด 

ตารางท่ี 4.10.4-1 ประเภทของเสียและการจัดการ 

แหล่งกำเนิด 
ปริมาณ 
(ตัน/ปี) 

วิธีกำจัด 

1. ขยะมูลฝอยของพนักงาน สำนักงาน  
1.1 มูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยท่ีย่อยสลายได้ เช่น 
เศษอาหาร พลาสติก กระดาษ แกว้ โลหะ เป็นต้น 

67.09 รวบรวมและนำไปอาคารพักมูลฝอยเพื่อทำการคัดแยก
และเข้าระบบเตรียมเช้ือเพลิงขยะ 

1.2 ของเสียอันตราย เช่น หลอดไฟ หมึกพิมพ์ 
แบตเตอรี่ เป็นต้น 

2.08 ส่งให้บริษัทรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัด 

2. ของเสียจากกระบวนการผลิตและส่วนสนับสนุนการผลิต 

2.1 ของเสียจากการคัดแยกที่เผากำจัดไม่ได้ (วัสดุ
รีไซเคิล) 

23,100 จำหน่ายให้กับบริษัทท่ีรับซื้อวัสดุรีไซเคิล 

2.2 ของเสียที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้ (รวมของเสีย
อันตราย) 

330 ส่งบริษัทรับกำจัดของเสียที ่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมไปกำจัด 

2.3 เถ้าหนัก 11,468 ส่งให้บริษัทรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัด 

2.4 เถ้าลอย (ฝุ ่นละอองจากระบบบำบัดมลพิษ
ทางอากาศ)  

26,911 ส่งให้บริษัทรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัด 

2.5 น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว 8.70 ส่งให้บริษัทรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัด 

2.6 ถุงกรองเสื่อมสภาพ 1.20 ส่งให้บริษัทรับกำจัดกากของเสียอันตรายที่ได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัด 

2.7 ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย 4,950 ส่งให้บริษัทรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัด 

2.8 ตะกอนจากระบบผลิตน้ำประปา 165 ส่งให้บริษัทรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัด 

ที่มา : บริษัท บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด, 2565 
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4.11 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 1) การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและปลอดภัย ได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการ และ
รายละเอียดการบริหารงานอาชีวอนามัย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การฝึกอบรมพนักงาน และการ
ตรวจสุขภาพของพนักงาน 

 2) อุปกรณ์แจ้งเตือนความปลอดภัย โครงการได้กำหนดให้มีการติดตั ้งระบบแจ้งเตือนเหตุ (Fire 
Control Panel) ในพ้ืนทีเ่สี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ส่งสัญญาณไปยังห้องควบคุม และสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ 
(Fire Alarm System) ภายในพ้ืนที่โครงการ 

 3) อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย ได้กำหนดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างเพียงพอ (รูปที่ 
4.11-1) โดยการออกแบบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ เป็นไปตามกฎหมาย/มาตรฐาน
กำหนด ได้แก่ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง การป้องกันระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย
สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ (วสท.)  และ National 
Fire Protection Association (NFPA) รวมทั้งจุดรวมพล และกำหนดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้
งานอย่างสม่ำเสมอ 

 4) แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ได้กำหนดแผนฉุกเฉินครอบคลุมทั้งกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้/ระเบิด กรณี
การรั่วไหลของสารเคมี ซึ่งรวมถึงการกำหนดฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ปีละ 1 ครั้ง 
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รูปที่ 4.11-1 ตำแหน่งติดตั้งสัญญาณเตือนภัย และอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย  
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4.12 ชุมชนสัมพันธ์และการรับเรื่องร้องเรียน 

 โครงการได้จัดให้มีการส่งเสริมด้านชุมชนสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนิน
โครงการ และเพ่ือเป็นการลดข้อวิตกกังวลต่าง ๆ เพื่อให้โครงการสามารถพัฒนาและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่าง
ยั่งยืน รวมทั้งการรับเรื่องร้องเรียน ดังนี้ 

 1) คณะกรรมการไตรภาคี 

  โครงการได้จัดให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานท้องถิ่น ในกระบวนการตรวจสอบ
การดำเนินงานของโครงการ ซึ่งจะเป็นไปในรูปของคณะกรรมการไตรภาคี ซึ่งทำหน้าที่เป็น “องค์กรของ
ชุมชน” รวมทั้งเป็น “เวที” ในการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกของชุมชน เป็นศูนย์กลางในการตัดสินปัญหา
และข้อพิพาทต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องจากกิจกรรมของโครงการ เพื่อหาทางออกที่เหมาะสมให้แก่ทุกฝ่ายอย่ าง
ยุติธรรมและเสมอภาค  

   ปัจจุบัน อบจ. ได้มอบหมายให้เอกชนหลายรายเข้ามาจัดการขยะมูลฝอยภายในหลุมฝังกลบ
เพื่อผลิตไฟฟ้า และจัดให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานท้องถิ่น ในรูปแบบคณะกรรมการ
ไตรภาคีโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนกำจัดขยะมูลฝอยของ อบจ. นนทบุรี  ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งใน
ผู้แทนโครงการฝ่ายเอกชนแล้ว 

   อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่รายการเปลี ่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ได้รับความเห็นชอบจาก สผ. แล้ว อบจ. และบริษัทฯ จะจัด
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ของ
โครงการในรูปแบบพหุภาคี (เฉพาะโครงการ) เพื่อให้ชุมชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ 
และให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ ่งแวดล้อมร่วมกับโครงการ ซึ ่งคณะกรรมการฯ 
ประกอบด้วย ผู้แทนภาคประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าของโครงการ โดยมีสัดส่วนกรรมการภาคประชาชน 
2 ใน 3 ของผู้แทนทุกภาคส่วนร่วมกัน  

 2) กองทุนประกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

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

  โครงการจะจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า โดยจะนำเงินเข้าสมทบกองทุนทั้งใน
ระยะก่อสร้างและดำเนินการ ตามท่ีกำหนดไว้เช่นเดิม 

 4) สัญญาประชาคม 

  เพื่อให้เป็นการยืนยันว่าการดำเนินงานของโครงการได้ตระหนักถึงข้อกังวลใจ และความต้องการ
ของชุมชน รวมถึงการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อการยอมรับของสังคม โครงการจึงได้นำผลการ
รับฟังความคิดเห็นดังกล่าวของประชาชนในพื้นที่ นำมากำหนดประเด็นในการจัดทำสัญญาประชาคม (Social 
Contract) โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความเชื่อมั่น (Trust) ให้กับชุมชนท้องถิ่น  

 5) การรับเรื่องร้องเรียน 

  โครงการกำหนดให้มีกลไกการดำเนินงานรับเหตุร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบที่ตั ้งโครงการ และ
แก้ไขปัญหากรณีมีเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับเป็นช่องทางให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนิน
โครงการได้ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนไปยังบริษัทฯ และ อบจ. นนทบุรี โดยผังรับเรื่องร้องเรียน
แสดงดังรูปที่ 4.12-1  ทั้งนี้ หากไม่สามารถตรวจสอบหาสาเหตุเบื้องต้นและแก้ไขปัญหาได้ภายใน 24 ชั่วโมง 
ต้องแจ้งสาเหตุและให้ผู้ร้องเรียนลงชื่อเป็นหลักฐาน โดยแจ้งกลับผู้ร้องเรียนภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งแจ้งความ
คืบหน้าในการแก้ไขปัญหาทุก 3 วัน ในกรณีแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่แล้วเสร็จ 

4.13 การดำเนินงานและบริหารโครงการ 

 บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด จะเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย ตามสัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  ซึ ่งสัญญาระหว่าง อบจ. นนทบุรี และบริษัทฯ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  
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รูปที่ 4.12-1 ผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน 

ผู้ร้องเรยีนแจ้งข้อร้องเรียน 
 

ส่วนงานชุมชนสัมพันธ์ 
 

ผู้จัดการโครงการ 
 

นำข้อสรุปข้อร้องเรยีนเข้า
สู่กระบวนการพิจารณา 

ประชุมทบทวนโดยหัวหน้า
ส่วนมวลชนสมัพันธ์และ

ประชาสมัพันธ์เพื่อป้องกัน
การเกิดซำ้ 

 

คณะกรรมการร่วม
ประสานงานเพื่อพัฒนาชุมชน

และสิ่งแวดล้อม 
 

ส่วนงานสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย 

 

ปัญหาเกิดจากโครงการ 
 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือ
ผู้รับผิดชอบกำหนด

มาตรการและแนวทางการ
แก้ไขปัญหา 

 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ปฏิบัติการแกไ้ขปัญหา 

 

ภายใน 1 วัน 
 

ระดมความเห็นจาก
ผู้เช่ียวชาญภายใน 3 วัน 

 
 ได ้

 

ไม่ได ้
 

แจ้งความคืบหน้าและ
รายงานผลการแกไ้ข

ปัญหาทุก 7 วัน 
จนกว่าจะดำเนินการ
แก้ไขปัญหาลุล่วง1/ 

 ภายใน 1 วัน 
 

ใช่ 
 

ภายใน 1 วัน 
 

ไม่ใช่ 
 

ทุกๆ 1 เดือน 
 

ทุก 6 เดือน 
 

ช่องทางการร้องเรียน :    
1. ตู้รับข้อคิดเห็น    
2. หนังสือแจ้งรายงานจากหน่วยงานราชการ 
3. ทางวาจาและทางโทรศัพท ์
4. แจ้งผ่านผู้นำชุมชน 
 

ภายใน 24 ช่ัวโมง 
 

ทันท ี
 

ภายใน 1 วัน 
 

หมายเหตุ : 1/กรณไีม่ระบุผูร้้องเรยีน โครงการ    
จะไมส่ามารถแจ้งกลับผู้ร้องเรียนได้ 
ทั้งนี ้จะมีการบันทึกการตรวจสอบ
แก้ไขไว้ในระบบ 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุร ี
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี) 

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)   หน้าที่ 42 

4.14 ระยะก่อสร้างโครงการ 

 1) จำนวนคนงานก่อสร้าง 

  ในการก่อสร้างโครงการ คาดว่าจะใช้จำนวนคนงานสูงสุดประมาณ 250 คน โดยคนงานทั้งหมดจะ
พักอาศัยอยู่ภายนอกพ้ืนที่โครงการ 

 2) การคมนาคมขนส่ง 

  การคมนาคมขนส่งส่วนใหญ่จะเป็นการขนส่งเครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้าง และการขนส่ง
คนงานก่อสร้างจากที่พักคนงานเข้ามายังพื้นที่ก่อสร้าง โดยรถบรรทุกขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างที่เข้าสู่พื ้นที่
โครงการมีปริมาณสูงสุดประมาณ 10 เที่ยวต่อวัน และรถรับ-ส่งคนงานก่อสร้าง จำนวนประมาณ 250 คน มี
ปริมาณสูงสุดประมาณ 50 เที่ยวต่อวัน โดยการเดินเข้ามายังพื้นที่โครงการคาดว่าจะใช้เส้นทางหลัก ได้แก่ 
ทางหลวงท้องถิ่น นบ. 2044 (บ้านไทรน้อย-บ้านคลองนาหมอน) ทางหลวงหมายเลข 3215 (บางบัวทอง-ไทร
น้อย) และทางหลวงหมายเลข 346 (รังสิต-พนมทวน)  

 3) การใช้น้ำ 

  ในระยะก่อสร้าง โครงการมีความต้องการใช้น้ำใน 2 กิจกรรมหลัก คือ น้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค
ของคนงานก่อสร้าง และน้ำใช้กิจกรรมการก่อสร้าง โดยคนงานทั้งหมดทำงานแบบเช้าไป-เย็นกลับ จำนวนรวม 
250 คน คาดว่าจะมีปริมาณความต้องการใช้น้ำ ประมาณ 12.5 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราการใช้น้ำ 50 ลิตร
ต่อคนต่อวัน, เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, 2537) สำหรับน้ำใช้เพื่อกิจกรรมการก่อสร้างคาดว่าจะมีการใช้น้อย
มาก เนื่องจากกิจกรรมการการก่อสร้างของโครงการส่วนใหญ่เป็นการปรับถมพื้นที่ การก่อสร้างระบบ
สาธารณูปโภค งานส่วนใหญ่เป็นงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยจะเลือกใช้คอนกรีตผสมเสร็จ จึงคาด
ว่ามีปริมาณการใช้น้ำเพื่อล้างอุปกรณ์และเครื่องจักร ประมาณ 5 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยผู้รับเหมา ก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาน้ำใช้ 

 4) การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม 

  โครงการจะปรับถมพื้นที่ภายในโครงการให้มีระดับความสูงขึ้นจากระดับถนนสาธารณะที่ประชิด
โครงการด้านทิศตะวันออกประมาณ 1.5 เมตร เพื่อป้องกันน้ำท่วม สำหรับการระบายน้ำภายในโครงการ
ระยะก่อสร้าง โครงการจะทำร่องระบายน้ำชั่วคราวเพ่ือรวบรวมน้ำฝนที่ตกลงในพ้ืนที่ไปยังบ่อตกตะกอนก่อน
ระบายเข้าบ่อเก็บน้ำดิบของโครงการ 

 5) มลพิษอากาศและการควบคุม 

  การก่อสร้างโครงการจะมีการระบายมลพิษทางอากาศที่เกิดจาก การปรับถมพ้ืนที่ การทำงานฐานราก 
และการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเข้าสู่พ้ืนที่ก่อสร้าง และมลพิษจากเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง 
เช่น ฝุ่นละออง ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ เป็นต้น 
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ออกมาในขณะที่มีการใช้งานเครื่องจักรนั้น ๆ ทั้งนี้ การป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง สามารถทำได้
โดยการฉีดพรมน้ำในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และในส่วนการป้องกันมลพิษจากเครื่องจักรอุปกรณ์
การก่อสร้างจะทำได้โดยการหมั่นดูแลและตรวจสอบสภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ใน
สภาพดีอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์และช่วยลดเขม่าควัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาที่ได้รับ
ผลกระทบจะเกิดข้ึนในช่วงเวลาก่อสร้างเท่านั้น 

 6) น้ำเสียและการจัดการ 

  น้ำเสียในระยะก่อสร้างของโครงการ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) น้ำเสียที่เกิดจากการก่อสร้าง
โดยทั่วไปที่เกิดจากการล้างเครื่องมือและอุปกรณ์ ซึ่งน้ำเสียส่วนนี้มีปริมาณน้อยมาก และ 2) จากกิจวัตร
ประจำวันของคนงานก่อสร้าง มีจำนวนสูงสุดประมาณ 250 คน น้ำเสียที่เกิดขึ้นจะเกิดจากการอุปโภคของ
คนงาน ซึ่งได้แก่ น้ำเสียจากห้องน้ำ ห้องส้วม โดยมีปริมาณที่เกิดขึ้นประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (คำนวณ
จากอัตราการใช้น้ำ 50 ลิตรต่อคนต่อวัน ซึ่งกำหนดให้ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณใช้) น้ำ
เสียในส่วนนี้จะถูกบำบัดโดยห้องสุขาเคลื่อนที่ที่บริษัทผู้รับเหมาจัดเตรียมไว้ 

 7) ระดับเสียงและการควบคุม 

  กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดเสียงดังในระยะก่อสร้างของโครงการ สามารถจำแนกได้เป็น 2 กลุ่มคือ เสียง
ดังจากยานพาหนะในการเดินทางเข้าออกพื้นที่โครงการและเสียงดังจากการทำงานของเครื่องจักรในการ
ก่อสร้าง โดยเฉพาะเสียงดังจากการกระแทกจากการตอกเสาเข็ม ซึ่งจากการตรวจสอบเอกสาร พบว่า มีค่า
ระดับเสียงดังสูงสุดเท่ากับ 88 เดซิเบลเอ ที่ระยะห่าง 15 เมตรจากแหล่งกำเนิด อย่างไรก็ตาม ระดับเสียง
ดังกล่าวสามารถควบคุมได้โดยกำหนดให้ผู้รับเหมาเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรในการก่อสร้างที่มีระดับ
ความดังของเสียงต่ำที่สุด และให้ทำการตรวจสอบซ่อมบำรุงให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีอยู่เสมอ และ
การกำหนดช่วงเวลาในการก่อสร้าง เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อพื้นที่โดยรอบในช่วงเวลา 08.00 -
17.00 น. เพ่ือลดระดับความดังของเสียงที่อาจส่งผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการต่อชุมชนโดยรอบ 

 8) กากของเสียและการจัดการ 

  มูลฝอยทั่วไปคาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณ 125 กิโลกรัม/วัน ซึ่งเกิดจากคนงานจำนวนสูงสุด 250 คน (เม่ือ
พิจารณาโดยใช้อ ัตราการเก ิดมูลฝอยประมาณ 0.5 กิโลกร ัมต ่อคนต่อว ัน อ ้างอิงจาก เกร ียงศักดิ์   
อุดมสินโรจน์, 2537) และกากของเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง ได้แก่ เศษดินทราย เศษอิฐแตก 
เป็นต้น รวมถึงเศษวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ชิ้นส่วนโครงสร้าง หรือเศษวัสดุที่ใช้แล้วหรือเหลือทิ้ง และขยะ
อันตรายต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเครื่อง สารทำความสะอาด หรือตัวทำละลายที่ใช้แล้ว รวมทั้งผลิตภัณฑ์
เคลือบหรือสีที่ไม่ได้คุณภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ โครงการจะจัดให้มีพื้นที่เฉพาะสำหรับจัดเก็บขยะหรือกากของเสีย
แต่ละชนิด รวมทั้งจัดเตรียมภาชนะที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมกากของเสียแต่ละประเภทแยกออกจากกัน 
เพ่ือสะดวกต่อการนำไปกำจัดด้วยวิธีที่เหมาะสมต่อไป 
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 9) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  โครงการจะมีการดำเนินงานตามข้อกำหนดกฎข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง และในระหว่างการก่อสร้าง โครงการจะนำแผนการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยมา
ใช้ในการจัดทำข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสำหรับผู้รับเหมา ซึ่งผู้รับเหมา
จะต้องยอมรับที่จะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ รวมทั้งจะต้องสอดคล้องกับกฎข้อบังคับ 
กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และโครงการ จะรับผิดชอบทุก ๆ กิ จกรรมที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่โครงการ และจะรับผิดชอบความปลอดภัยต่อสาธารณะอันเนื่องมาจากกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโครงการทั้งในบริเวณพ้ืนที่โครงการ และพ้ืนที่ใกล้เคียง รวมทั้งจะให้ความมั่นใจว่าจะมีการจัดการ
ทั้งทางด้านสวัสดิการ และสุขอนามัยที่เหมาะสม  

5. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 โครงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ ตามแนวทาง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ข้อวิตกกังวล และ
ข้อเสนอแนะ มากำหนดแนวทางในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีความครบถ้วนและรอบด้านมากที่สุด 
เพื่อให้การพัฒนาโครงการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนน้อยที่สุด โดยการศึกษาด้านเศรษฐกิจ-
สังคม ได้ดำเนินการภายในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ ซึ่งอยู่ในเขตการปกครองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย 
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี องค์การองค์การบริหารส่วนตำบลราษฏร์นิยม องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าไม้ 
องค์การบริหารส่วนตำบลทวีวัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เทศบาล
ตำบลไทรน้อย และเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ แสดงดังรูปที่ 4-1) สรุป
ได้ดังนี ้

        1) การเข้าพบหน่วยงานราชการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียด
โครงการ และรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนการดำเนินกิจกรรมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ เพื่อประกอบการ
กำหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการให้เป็นไปอย่างครบถ้วนและรอบด้าน โดย
ดำเนินเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 

         2) การประชาสัมพันธ์โครงการระดับผู้นำและครัวเรือน โครงการได้จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์
รายละเอียดโครงการ เพื่อแจกให้ครอบคลุมทุกชุมชนในพื้นที่ศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเกิด
ความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดเบื้องต้นของ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของชุมชนก่อนการจัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็น โดยดำเนินเมื่อวันที่ 2-4 เมษายน พ.ศ. 2564 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุร ี
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี) 

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)   หน้าที่ 45 

  

การเข้าพบหน่วยงานราชการ และผู้นำชุมชนเพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการ 

  
แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ 

  
บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 

  
เก็บแบบสอบถามเพ่ือสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการ 

รูปที่ 5-1 ประมวลภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมา  
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         3) การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษา รายละเอียดโครงการ และการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูล
ฝอย (การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่1) มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงการ ขอบเขตการศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
เพื่อให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีความครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ ่งขึ้น ซึ่งโครงการได้ดำเนินการจัด
ประชุมการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 โดยได้แบ่งการประชุมออกเป็น 2 รูปแบบคอื เวทีรับฟังความคิดเห็น
แบบเผชิญหน้า เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ วัดคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และ
เวทีรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา
นั้น มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม ทั้งหมด 414 คน (ไม่นับรวมเจ้าของโครงการและบริษัทที่ปรึกษา) ซึ่งผู้เข้าร่วม
ประชุมมีการแสดงความคิดเห็นในประเด็นหลัก ได้แก่ รายละเอียดโครงการ เชื้อเพลิง สารเคมี กระบวนการ
เผามูลฝอย การระบายความร้อน การคมนาคม การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม น้ำเสียและการจัดการมลพิษ
ทางอากาศและการควบคุม การมีส่วนร่วมของประชาชนและสุขภาพ ซึ่งภายหลังจากการจัดประชุม โครงการ
ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก 15 วัน จากนั้นโครงการได้รวบรวมประเด็นคำถาม ข้อห่วงกังวล และ
ข้อเสนอแนะจากเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็น และแบบประเมินหลังการประชุม รวมถึงจากช่องทางที่
เปิดรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมมาจัดทำรายงานสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งคำชี้แจง 
เพ่ือนำส่งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ 

         4) การสำรวจความคิดเห็นตัวแทนหน่วยงานราชการและผู้นำชุมชน การสำรวจความคิดเห็น
ตัวแทนหน่วยงานราชการและผู้นำชุมชนในพื้นที่ศึกษา ดำเนินการเมื่อในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึง
เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) และการใช้แบบสอบถาม ทั้งนี้ ผู้ให้สัมถาษณ์มี
ความห่วงกังวลผลกระทบจากโครงการ ในประเด็นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านปัญหามลพิษทางอากาศ ได้แก่ ปัญหาฝุ่นละออง ปัญหากลิ่นรบกวน และยังมีความห่วงกังวลในด้าน
ปัญหาคมนาคม เนื่องจากปัจจุบันมีผลกระทบจากรถขนขยะที่ใช้ความเร็ว รวมทั้งมีปัญหาน้ำชะขยะ และมี
เศษขยะปลิวตกหล่นอยู่บนถนน นอกจากผลกระทบที่เกิดขึ้น การดำเนินการของโครงการส่งผลดีต่อการ
จัดการขยะของจังหวัดนนทบุรีด้วยเช่นกัน คือ เป็นการลดปริมาณขยะที่นำมาฝั่งกลบในพื้นที่ รวมทั้งการนำ
ขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งอาจช่วยทำให้ปัญหาในด้านกลิ่นรบกวนนั้นลดลง อย่างไรก็ตาม ได้มี
ข้อเสนอแนะให้โครงการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด  

         5) การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการ บริษัทที่ปรึกษาทำการสำรวจ
สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการ ในระดับครัวเรือนในพื้นที ่ศึกษา เมื่อวันที่ 11-26 
ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือดำเนินการตามหลักวิชาการด้านสังคมศาสตร์จำนวน 
743 ตัวอย่าง พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่าโครงการจะส่งผลดี/ผลประโยชน์ต่อชุมชน 3 อันดับแรก 
ได้แก่ มีอาชีพเสริมเพิ่มขึ้น เช่น ค้าขาย รับจ้างฯ ลดปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ และสภาพเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่นดีขึ้น ตามลำดับ ส่วนผลเสียหรือผลกระทบต่อชุมชน 3 อันดับแรก ได้แก่ มลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่น
ละออง เขม่าควัน เสียงดังรบกวน และกลิ่นรบกวน ตามลำดับ 
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6. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

6.1 ผลกระทบต่อทรัพยากรทางกายภาพ 

6.1.1 ผลกระทบด้านสภาพภูมิประเทศ ธรณีวิทยา ทรัพยากรดิน 

 ในการก่อสร้างโครงการจะมีการปรับระดับพื้นที่ภายในโครงการให้มีระดับความสูงขึ้นจากระดับถนน
สาธารณะประโยชน์ที่ประชิดโครงการด้านทิศตะวันออกประมาณ 1.5 เมตร เพื่อป้องกันน้ำท่วม ซึ่ งการ
ดำเนินการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสภาพภูมิประเทศ และการดำเนินโครงการจะไม่มีผลกระทบต่อธรณีวิทยา
และทรัพยากรดินแต่อย่างใด 

6.1.2 ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ 

 บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในบริเวณพ้ืนที่ในแนวทิศทางลมหลัก ในช่วง
ปี พ.ศ. 2563-2564 ซึ่งได้ทำการตรวจวัดจำนวน 4 สถานี ได้แก่ วัดคลองขวาง (A1) วัดเขกขัมมาราม (A2) 
บ้านพักอาศัยด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ (A3) และโรงเรียนมารีวิทยา (A4) (สถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 6.1.2-1) 
ในดัชนี ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอก
ไซต์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 7 วันต่อเนื่อง และสารประกอบไดออกซินและฟูราน (Total PCDDs + 
PCDFs) เป็นเวลา 1 วัน  

 นอกจากนี้ได้ทำการรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของโรงงานข้างเคียงใน
บริเวณพ้ืนที่ศึกษา ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2562 ซึ่งมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 3 สถานี 
ได้แก่ พื้นที่บริเวณโครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบการนำก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยเดิมฯ 
(A5) บ้านคุณสมพิศ ทองคำ (A6) และหมู่บ้านไทรน้อย (A7) (สถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 6.1.2-1) ในดัชนี 
ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอรไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 7 วันต่อเนื่อง  

 โดยมีผลการตรวจวัด แสดงดังตารางที่ 6.1.2-1 และตารางที่ 6.1.2-2 สรุปได้ว่า ผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศในบรรยากาศทุกสถานีตรวจวัดเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื ่อง กำหนด
มาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป พบว่า มี
ค่าความเข้มข้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด  
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ตารางท่ี 6.1.2-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพ้ืนที่ศึกษา  

สถานีตรวจวัด ช่วงเวลาตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด  

TSP เฉลี่ย 24 ชม. 
(มคก./ลบ.ม.) 

PM10 เฉลี่ย 24 ชม. 
(มคก./ลบ.ม.) 

SO2 เฉลี่ย 24 ชม. 
(มคก./ลบ.ม.) 

NO2 เฉลี่ย 1 ชม. 
(มคก./ลบ.ม.) 

CO เฉลี่ย 1 ชม. 
(มคก./ลบ.ม.) 

Total PCDDs+PCDFs 
(ng-I-TEQ) 

วัดเขกขัมมาราม (A1) 7-14/12/2563 17.0-109.0 8.0-53.0 66.2-78.3 5.0-81.0 460.0-1,920.0 61.5 

11-18/06/2564 25.0-58.0 11.0-27.0 16.8-20.8 13.0-65.0 110.0-1,600.0 41.8 

ค่าต่ำสุด-สูงสุด 17.0-109.0 8.0-53.0 16.8-78.3 5.0-81.0 110.0-1,920.0 41.8-61.5 

บ้านคุณนิพนธ์ (A2) 7-14/12/2563 21.0-63.0 10.0-30.0 38.9-41.5 8.0-301.0 2,060.0-2,980.0 467.0 

 11-18/06/2564 33.0-48.0 15.0-24.0 173.9-201.8 41.0-115.0 40.0-5,790.0 30.3 

 ค่าต่ำสุด-สูงสุด 21.0-63.0 10.0-30.0 38.9-201.8 8.0-301.0 40.0-5,790.0 30.3-467.0 

วัดคลองขวาง (A3) 7-14/12/2563 31.0-72.0 15.0-35.0 27.5-31.3 8.0-56.0 970.0-1,640.0 321.0 

 11-18/06/2564 11.0-21.0 6.0-10.0 62.7-71.3 51.0-92.0 200.0-1,600.0 99.8 

 ค่าต่ำสุด-สูงสุด 11.0-72.0 6.0-35.0 27.5-71.3 8.0-92.0 200.0-1,640.0 99.8-321.0 

โรงเรียนมารีวิทยา (A4) 7-14/12/2563 33.0-97.0 16.0-47.0 21.8-24.8 1.0-24.0 340.0-1,950.0 40.4 

 11-18/06/2564 29.0-61.0 13.0-29.0 21.6-27.1 2.0-208.0 190.0-1,170.0 286.0 

 ค่าต่ำสุด-สูงสุด 29.0-97.0 13.0-47.0 21.6-27.1 1.0-208.0 190.0-1,950.0 40.4-286.0 

มาตรฐาน 330.01/2/ 120.01/2/ 300.01/2/ 320.01/3/ 34,200.01/ - 
หมายเหตุ :  1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตฉิบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ปริมาณสาร Total PCDDs + PCDFs ดำเนินการตรวจวัด 1 วันต่อเนื่อง 
 -  ครั้งที่ 1 = ดำเนินการตรวจวัดระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
   -  ครั้งที่ 2 = ดำเนินการตรวจวัดระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

ดำเนินการตรวจวัดโดย : บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่มา : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2565 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุร ี
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี) 

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)          หน้าที่ 49 

ตารางท่ี 6.1.2-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพ้ืนที่ศึกษา  

สถานีตรวจวัด ช่วงเวลาตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (มคก./ลบ.ม.) 

TSP เฉลี่ย 24 ชม. PM10 เฉลี่ย 24 ชม. SO2 เฉลี่ย 24 ชม. SO2 เฉลี่ย 1 ชม. NO2 เฉลี ่ย 1 ชม. 
พื้นที่โครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบ
การนำก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยเดิมฯ 
(A5) 

22-29/12/2560 92.0-99.0 52.0-59.0 15.7-18.3 18.3-23.6 13.0-79.4 
19-26/02/2561 60.0-69.0 33.0-41.0 12.9-27.5 20.7-163.1 32.4-96.7 
1-8/04/2562 68.0-72.0 39.0-46.0 29.8-68.9 60.2-163.3 29.5-180.6 

11-16/09/2563 98.0-101.0 48.0-54.0 2.0 2.0 0.0-41.0 
13-18/03/2564 97.0-100.0 44.0-53.0 2.0 2.0 2.0-41.0 
ค่าต่ำสุด-สูงสุด 60.0-101.0 33.0-59.0 2.0-68.9 2.0-163.3 0.0-180.6 

บ้านคุณสมพิศ ทองคำ (A6) 22-29/12/2560 51.0-57.0 20.0-28.0 2.6-5.2 5.2-7.9 13.7-42.0 
 19-26/02/2561 63.0-68.0 36.0-41.0 0.8-2.5 2.4-4.4 67.4-95.8 
 1-8/04/2562 72.0-78.0 39.0-47.0 20.2-32.7 30.6-77.2 29.3-132.1 
 11-16/09/2563 97.0-99.0 46.0-50.0 2.0 2.0 0.0-38.0 
 13-18/03/2564 95.0-100.0 43.0-52.0 3.0 3.0 2.0-47.0 
 ค่าต่ำสุด-สูงสุด 51.0-100.0 20.0-52.0 0.8-32.7 2.0-77.2 0.0-132.1 
หมู่บ้านไทรน้อย (A7) 22-29/12/2560 68.0-76.0 31.0-38.0 2.6-5.2 5.2-7.9 11.3-59.6 
 19-26/02/2561 61.0-69.0 31.0-35.0 1.6-4.6 4.2-15.7 3.4-10.5 
 1-8/04/2562 71.0-75.0 37.0-46.0 28.8-40.8 57.8-146.1 8.8-113.6 
 11-16/09/2563 97.0-99.0 44.0-50.0 2.0 2.0 2.0-28.0 
 13-18/03/2564 95.0-99.0 43.0-49.0 2.0 2.0 2.0-36.0 
 ค่าต่ำสุด-สูงสุด 61.0-99.0 31.0-50.0 1.6-40.8 2.0-146.1 2.0-113.6 

มาตรฐาน 330.01/2/ 120.01/2/ 300.01/2/ 780.01/3/ 320.01/4/ 
หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตฉิบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง 

4/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ดำเนินการตรวจวัดโดย : บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่มา : รายงานประมวลหลักการปฏิบัติ โครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบการนำก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยเดิมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีมาใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และบริษัท  
        บุญ เอนเนอร์ซิส จำกัด (ฉบับเดือนมกราคม พ.ศ. 2563) 
รวบรวมโดย : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2565 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุร ี
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี) 
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รูปที่ 6.1.2-1 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และคุณภาพน้ำผิวดินบริเวณพ้ืนที่ศึกษา  

 

 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุร ี
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี) 
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 1) ระยะก่อสร้าง 

 ระยะก่อสร้างของโครงการอาจมีฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาสั้น ๆ และไม่มีความรุนแรงของผลกระทบ เนื่องจากแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศในระหว่างการ
ก่อสร้างอยู่ที่ระดับพื้นดินหรือใกล้เคียง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นฝุ่นหนักและจะตกลงบริเวณใกล้เคียงกับแหล่งกำเนิด 
และมักจะตกลงภายในระยะทาง 6-9 เมตร จากพ้ืนที่ก่อสร้าง ทั้งนี้จากข้อมูลของ U.S.EPA (1977) แสดงให้เห็น
ว่าการฉีดพรมพื้นที่ก่อสร้างด้วยน้ำวันละ 2 ครั้ง สามารถลดปริมาณฝุ่นละอองที่ปล่อยเข้าสู่บรรยากาศจาก
กิจกรรมดังกล่าวได้ถึงประมาณร้อยละ 50 สำหรับแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองอื่น ๆ เช่น รถบรรทุกเครื่องจักร 
รถยนต์ที่เข้า-ออก ก่อให้เกิดฝุ่นละอองน้อยกว่าการปรับถมพื้นที่มาก เนื่องจากยานพาหนะเหล่านี้ใช้น้ำมัน
ดีเซล ซึ่งอาจก่อให้เกิดเขม่าควันในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างบ้าง แต่สามารถแก้ไขโดยการตรวจสอบเครื่องมือ 
เครื่องจักร และยานพาหนะที่ใช้ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพ่ือลดปัญหาเขม่าหรือควันจากท่อไอเสียเครื่องยนต์ 
สำหรับการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง โครงการกำหนดให้รถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์จะต้องมีผ้าใบ
คลุมให้มิดชิดตลอดเส้นทางการขนส่งทุกครั้ง ทำให้สามารถลดปริมาณการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และ
ป้องกันการตกหล่นของเศษวัสดุและอุปกรณ์ ดังนั้น หากโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบด้านฝุ่นละอองในระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด คาดว่าผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในระยะก่อสร้าง
จะอยู่ในระดับต่ำ 

 2) ระยะดำเนินการ 

  บริษัทที ่ปรึกษาได้ประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ 
AERMOD ที่มีการนำเข้าข้อมูลแหล่งกำเนิดจากทั้งสองโครงการ (จำนวนปล่อง ความสูงปล่อง ขนาดปล่อง 
อัตราการไหลในปล่อง อุณหภูมิปลายปล่อง และอัตราการระบายมลพิษ) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา (สถานีตรวจวัด
อากาศดอนเมือง) ข้อมูลความสูงของพื้นที ่และข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่ศึกษา 10 x 10 ตาราง
กิโลเมตร  

  โดยสรุปผลการประเมินผลกระทบได้ว่า ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) ก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) สูงสุด จากโครงการ เมื่อรวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศ และนำไปเปรียบเทียบค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื ่อง กำหนดมาตรฐานค่า
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป พบว่า มีค่าความ
เข้มข้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด ส่วนค่าความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) สารปรอท (Hg) 
สารแคดเมียม (Cd) สารตะกั่ว (Pb) และสารประกอบไดออกซิน (PCDD/PCDFs) ในบรรยากาศ เมื่อนำไป
เปรียบเทียบเกณฑ์คุณภาพอากาศ (Ambient Air Quality Criteria) ปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) ของกระทรวง



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุร ี
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี) 
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สิ ่งแวดล้อมของรัฐออนแทรีโอ (Ontario Ministry of the Environment) ประเทศแคนาดา พบว่า ความ
เข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) สารปรอท (Hg) สารแคดเมียม (Cd) สารตะกั ่ว (Pb) และ
สารประกอบไดออกซิน (PCDD/PCDFs) ในบรรยากาศ มีค่าอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศ จากการประเมินผล
กระทบด้านคุณภาพอากาศข้างต้น ดังนั้น คาดว่าผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในระยะดำเนินการจะอยู่ใน
ระดับต่ำ 

  นอกจากนี้ โครงการได้ประเมินอุณหภูมิบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงไป (อุณหภูมิในคาบ 30 ปี )  
อันเนื่องมาจากการระบายความร้อนของอากาศที่ระบายออกจากเครื่องควบแน่นประเภทระบายความร้อน
ด้วยอากาศ (Air Cooled Condenser : ACC) สรุปได้ว่า อุณหภูมิในบรรยากาศบริเวณพื้นที่โครงการ (บริเวณ
พื้นที่เครื่อง ACC) ในวันที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในรอบปี (ฤดูร้อน) เพิ่มขึ้นประมาณ 2.1 องศาเซลเซียส และ
ในวันที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดในรอบปี (ฤดูหนาว) เพ่ิมข้ึนประมาณ 4.2 องศาเซลเซียส  

6.1.3 ผลกระทบด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ  

 บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินบริเวณคลองนาหมอน และคลองห้าร้อย ซึ่งเป็น
แหล่งน้ำผิวดินบริเวณโดยรอบโครงการ จำนวน 2 ครั้ง ในช่วงฤดูแล้ง เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และใน
ฤดูฝน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จำนวน 4 สถานี ได้แก่ บริเวณคลองนาหมอนด้านทิศเหนือ (SW1) 
บริเวณคลองนาหมอนด้านทิศใต้ (SW2) บริเวณคลองห้าร้อยด้านทิศเหนือ (SW3) และบริเวณคลองห้าร้อยด้าน
ทิศใต้ (SW4) (สถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 6.1.2-1) เป็นตัวแทนของแหล่งน้ำผิวดินบริเวณโดยรอบโครงการ 
นอกจากนี้ บริษัทที่ปรึกษาไดทำการรวบรวมขอมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินของโรงงานข้างเคียงใน
บริเวณพื้นที่ศึกษา ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2562 จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณคลองนาหมอนด้านทิศเหนือ 
(SW5) บริเวณคลองนาหมอนด้านทิศตะวันตก (SW6) และบริเวณคลองห้าร้อย (คลองลากฆ้อน-ไทรน้อย) 
ประตูระบายน้ำ (SW7) (สถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 6.1.2-1) 

 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองต่าง ๆ เมื่อเทียบเคียงกับมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน 
ประเภทที่ 3 แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและ
บริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อตามปกติ และผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน และการเกษตร และ
มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 4 แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และ
สามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน และการอุตสาหกรรม พบว่า คุณภาพน้ำผิวดินของโครงการส่วนใหญ่มีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น ไซยาไนด์ (Cyanide) ในเดือนมิถุนาคม พ.ศ. 2564 บริเวณคลองนาหมอน
เหนือ (SW1) บีโอดี (BOD) ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ของบริเวณคลองนาหมอนเหนือ (SW1) บริเวณ
คลองนาหมอนท้าย (SW2) บริเวณคลองห้าร้อยเหนือ (SW3) และบริเวณคลองห้าร้อยท้าย (SW4) บีโอดี (BOD) 
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ของบริเวณคลองนาหมอนด้านทิศเหนือ (SW5) มีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพน้ำใน
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แหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 และบีโอดี (BOD) ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 และเดือน
เมษายน พ.ศ. 2562 ของบริเวณคลองนาหมอนด้านทิศตะวันตก (SW6) มีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่ง
น้ำผิวดิน ประเภทที่ 3 อาจเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมบริเวณจุดที่ทำการตรวจวัดมีการรับน้ำจากหลายแหล่ง 
อีกท้ังยังอยู่ใกล้บริเวณท่ีมีการทำเกษตรกรรม จึงอาจทำให้เกิดการสะสมของสารอินทรีย์ 

 1) ระยะก่อสร้าง 

  น้ำเสียในช่วงก่อสร้าง ได้แก่ น้ำเสียจากกิจวัตรประจำวันของคนงาน และน้ำเสียจากกิจกรรมการ
ก่อสร้าง โดยน้ำเสียจากกิจกรรมก่อสร้างส่วนใหญ่เกิดจากการล้างเครื่องมืออุปกรณ์เท่านั้น น้ำเสียในส่วนนี้จึง
มีน้อยมาก ส่วนน้ำเสียจากคนงาน เนื่องจากเป็นการทำงานแบบเช้ามา-เย็นกลับ ดังนั้นน้ำเสียจึงเป็นน้ำเสีย
จากห้องส้วม ซึ่งคาดว่าจะมีการว่าจ้างแรงงานสูงสุดรวม 300 คน ดังนั้น จะมีน้ำเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 12 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (คาดการณ์น้ำเสียเท่ากับร้อยละ 80 ของอัตราการใช้น้ำ) ทั้งนี้ โครงการจะจัดให้มีห้องสุขา
ที่มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอต่อจำนวนคนงาน และโครงการจะรวบรวมน้ำทิ้งจากที่
ผ่านการบำบัดแล้วและน้ำชะล้างทั่วไปลงสู่บ่อพักน้ำทิ้งซึ่งจะอาศัยการระเหย/ซึมผ่านดิน และจะนำกลับไปใช้
ประโยชน์ใหม่ โดยไม่มีการระบายออกนอกพื้นที่โครงการ ดังนั้น ระยะก่อสร้างจะไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพ
น้ำผิวดินแต่อย่างใด 

 2) ระยะดำเนินการ 

  ในระยะดำเนินการ โครงการจะบำบัดน้ำเสียจากการอุปโภค/บริโภคของพนักงาน โดยติดตั้งระบบ
บำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และบำบัดน้ำเสียจากการล้างทำความสะอาดเครื่องจักร/พื้นและน้ำฝนปนเปื้อนโดย
การติดตั้งระบบแยกน้ำมันและไขมัน (Oil Separator) ส่วนน้ำชะขยะ โครงการจะติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย
แบบชีวภาพเพื่อทำการบำบัดและรวบรวมนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วเข้าสู่ระบบนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ 
(Water Reclamation Plant) ส่วนน้ำเสียจากระบบ Water Reclamation โครงการจะนำบางส่วนมาลด
อุณหภูมิเถ้าก่อนที่จะส่งเข้าระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งที่มีความเข้มสูงจาก Water Reclamation Plant 
(High TDS Concentration Plant) เพื่อลดปริมาณก่อนส่งกำจัดภายนอก ทั้งนี้ โครงการจะรวบรวมน้ำทิ้ง
จากระบบกรองทราย (Sand Filter) น้ำทิ้งจากหน่วยผลิตไอน้ำ น้ำทิ้งจากหอหล่อเย็น น้ำทิ้งจากการล้างแผง
ระบายความร้อนระบบ Air Cooled Condenser น้ำเสียจากการล้างทำความสะอาดเครื่องจักร/พื้น และน้ำ
จากระบบ Water Reclamation Plant เข้าสู่บ่อพักน้ำทิ้ง 1 (Holding Pond 1) โดยบ่อน้ำทิ้งดังกล่าวจะมี
การเพิ่มเติมออกซิเจนและมีระยะเวลากักเก็บ (Retention Time) ประมาณ 8 วัน ก่อนที่จะรวบรวมเข้าบ่อ
พักน้ำทิ้ง 2 (Holding Pond 2) และระบายเข้าบ่อเก็บน้ำดิบต่อไป ซึ่งจะเห็นได้ว่า โครงการจะมีการจัดการ
น้ำทิ้งและน้ำเสียภายในโครงการโดยไม่มีการระบายออกนอกพื้นที่โครงการ ดังนั้น ระยะดำเนินการจะไม่มี
ผลกระทบต่อคุณภาพน้ำผิวดินแต่อย่างใด  
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6.1.4 ผลกระทบด้านระดับเสียง 

 บริษัทที่ปรึกษาไดทำการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปบริเวณพื้นที่ศึกษา เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานกอนการ
ดำเนินโครงการ ทั้งนี้บริษัทที่ปรึกษาดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงจำนวน 2 สถานี ได้แก่ บ้านคุณประจวบ หิน
คล้าย 30/2 หมู่ 2 (N1) อยูหางจากพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 240 เมตร และบ้าน
คุณปทุม บุญมี 26 หมู่ 2 (N2) อยูหางจากพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 340 เมตร (สถานี
ตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 6.1.2-1) โดยวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) และ
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เปนระยะเวลา 7 วันต่อเนื่อง ระหวางวันที่ 11-18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นอกจากนี้ 
บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการรวบรวมผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปของโรงงานข้างเคียงในบริเวณพื้นที่ศึกษา 
จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณที่ตั้งโครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบการนำก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะ
มูลฝอยเดิมฯ (N3) อยูหางจากพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 80 เมตร บ้านคุณสมพิศ 
ทองคำ (N4) อยูหางจากพ้ืนที่โครงการไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 1.70 กิโลเมตร และหมู่บ้านไทร
น้อย (N5) อยูหางจากพ้ืนที่โครงการไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 2.20 กิโลเมตร (สถานีตรวจวัดแสดงดัง
รูปที่ 6.1.2-1) ซึ่งมีการตรวจวัดในดัชนี ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
ระดับเสียงกลางวันกลางคืน (Ldn) และเสียงรบกวน (Noise)  

 โดยมีผลการตรวจวัด แสดงดังตารางท่ี 6.1.4-1 และตารางท่ี 6.1.4-2 สรุปได้ว่า ผลการตรวจวัดระดับ
เสียงของแต่ละสถานีเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 
15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป พบว่า ระดับเสียงที่ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานกำหนด (ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด  

 1) ระยะก่อสร้าง 

  กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดเสียงดังในระยะก่อสร้างของโครงการ สามารถจำแนกได้เป็น 2 กลุ่มคือ เสียง
ดังจากรถบรรทุกเข้าออกพ้ืนที่โครงการและเสียงดังจากการทำงานของเครื่องจักรในการก่อสร้าง โดยบริษัทที่
ปรึกษาได้ประเมินระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะมีระดับเสียงดังสูงสุดประมาณ 93.0 เดซิ
เบลเอ ที่ระยะห่าง 1 เมตรจากแหล่งกำเนิด เมื่อประเมินผลกระทบด้านระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 
hr) บริเวณบ้านพักอาศัยที่อยู ่ใกล้เคียงด้านทิศตะวันออก (ระยะ 30 เมตร) พบว่ากิจกรรมการก่อสร้าง
โครงการทำให้ระดับเสียงบริเวณบ้านพักอาศัยดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 64.8 เดซิเบลเอ และเมื่อเปรียบเทียบค่า
ระดับเสียงที่คำนวณได้กับค่ามาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 ซึ่งกำหนดไว้ ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ พบว่าค่าดังกล่าวยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

  สำหรับผลการคำนวณระดับเสียงรบกวนที่เกิดขึ ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างของตามประกาศ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานฯ พ.ศ. 2550 พบว่า ค่าความแตกต่าง
ของ “ค่าระดับเสียงขณะมีการรบกวนกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน” มีค่าสูงกว่า 10 เดซิเบลเอ ซึ่งเสียงจาก
กิจกรรมการก่อสร้างโครงการก่อให้เกิดการรบกวนบริเวณบ้านพักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงด้านทิศตะวันออก 
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(ระยะ 30 เมตร) ซึ่งโครงการจึงได้ทำการติดตั้งกำแพงบริเวณแนวเขตก่อสร้างด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก 
เพื่อลดระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการไม่ก่อให้เกิดการรบกวน ดังนั้น คาดว่าผลกระทบด้าน
ระดับเสียงในระยะก่อสร้างจะอยู่ในระดับต่ำ 

ตารางท่ี 6.1.4-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (เดซิเบลเอ) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. 
(Leq 24 hr) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

บ้านคุณประจวบ หินคล้าย 30/2 หมู่ 2 (N1) 11-18/06/2564 55.0-58.6 85.7-101.7 
บ้านคุณปทุม บุญมี 26 หมู่ 2 (N2) 11-18/06/2564 55.4-59.0 86.7-92.4 

บริเวณทีต่ั้งโครงการก่อสร้างและบริหาร
จัดการระบบการนำก๊าซจากหลุมฝังกลบ
ขยะมูลฝอยเดิมฯ (N3) 

6-8/04/2562a/ 51.9-58.9 91.3-103.0 
01-06/09/64b/ 76.1-78.8 86.3-91.8 

บ้านคุณสมพิศ ทองคำ (N4) 6-8/04/62a/ 54.5-54.9 91.4-92.5 
 01-06/09/64b/ 60.2-62.5 91.2-101.2 

หมู่บ้านไทรน้อย (N5) 6-8/04/62a/ 68.5-70.0 97.8-98.9 
 01-06/09/64b/ 55.3-59.0 83.3-97.4 

มาตรฐาน 701/ 1151/ 
หมายเหตุ :   1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรือ่งกำหนดมาตรฐานระดับเสยีงโดยทัว่ไป  

  2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรือ่ง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
ดำเนนิการตรวจวัดโดย : บริษัท ไมน ์เอน็จเีนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (พ.ศ. 2562) และบริษัท สแตค คอนซัลติ้ง จำกัด (พ.ศ. 2563-2564) 
ที่มา :   a/ รายงานประมวลหลักการปฏิบัติ โครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบการนำก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยเดิมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

นนทบุรีมาใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และบริษัท บุญ เอนเนอร์ซิส จำกัด พ.ศ. 2562 
     b/ รายงานสรุปผลการทำงานประจำไตรมาสโครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบการนำก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยเดิมขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดนนทบุรีมาใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และบริษัท บุญ เอนเนอร์ซิส จำกัด ระหว่างปี พ.ศ. 2563-
2564  

รวบรวมโดย : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2565 

 2) ระยะดำเนินการ 

  ระยะดำเนินการ โครงการมีการควบคุมระดับเสียงริมรั้วไม่ให้เกิน 70 เดซิเบลเอ เมื่อประเมินผล
กระทบด้านระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) บริเวณบ้านพักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงด้านทิศตะวันออก 
(ระยะ 30 เมตร) พบว่ากิจกรรมการดำเนินงานของโครงการไม่ส่งผลให้ระดับเสียงบริเวณบ้านพักอาศัย
เปลี ่ยนแปลงไปจากสภาพปัจจุบัน กล่าวคือ มีค่าระดับสูงสุดไม่เกิน 65.2 เดซิเบลเอเท่าเดิม และเมื่อ
เปรียบเทียบกับประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่ อง กำหนดมาตรฐาน
ระดับเสียงโดยทั่วไป ที่กำหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ พบว่า ระดับ
เสียงดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ดังนั้น คาดว่าผลกระทบด้านระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงานของโครงการในระยะดำเนินการจะอยู่ในระดับต่ำ 
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  นอกจากนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้ประเมินเสียงรบกวนทั้งในระยะเวลากลางวันทุกชั่วโมงและกลางคืน 
ทุก 5 นาที พบว่า พบว่าระดับเสียงรบกวนในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน  มีค่าระดับการรบกวนสูงสุด
ไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 9 (พ.ศ. 2550) เรื่อง 
ค่าระดับเสียงรบกวน ผลกระทบด้านเสียงในระยะดำเนินการเกิดข้ึนในระดับต่ำ  

6.2 ผลกระทบต่อทรัพยากรทางชีวภาพ 

6.2.1 ผลกระทบด้านทรัพยากรทางชีวภาพบนบก  

 พื้นที่โครงการจะเป็นพื้นที่ที่ต่อเนื่องจากสถานีที่กำจัดมูลฝอยของ อบจ. นนทบุรี ซึ่งบริเวณใกล้เคียง
โดยรอบพ้ืนที่โครงการมีพ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่รอการใช้ประโยชน์ พ้ืนทื่พักอาศัย และบริเวณพ้ืนที่ศึกษาไม่มี
พื้นที่ป่าไม้แต่อย่างใด พบไม้ยืนต้นกระจายตัวอยู่ทั่วไปและพบไม้ผลอยู่มากบริเวณพื้นที่พักอาศัย ส่วนสัตว์ที่
พบเห็นบริเวณพื ้นที ่โครงการจะเป็นสัตว์ชนิดที ่หากินในพื้นที ่เปิดโล่ง ซึ ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ ่มนก กลุ่ม
สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ขนาดเล็กที่อาศัยและหากินในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชนตามแนวเส้นทาง
คมนาคมที่มีอยู่ เมื่อมีการก่อสร้างโครงการ สัตว์ต่าง ๆ ยังคงสามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้ง่ายและสามารถ
ดำรงชีวิตได้เช่นเดิม ดังนั้น คาดว่าผลกระทบด้านทรัพยากรทางชีวภาพบนบกทั้งในระยะก่อสร้างและระยะ
ดำเนินการจะอยู่ในระดับต่ำ 

6.2.2 ผลกระทบด้านทรัพยากรทางชีวภาพในน้ำ 

 โครงการไม่มีการระบายน้ำเสีย/น้ำทิ ้งภายหลังการบำบัดออกนอกพื้นที ่โครงการลงสู่แหล่งน้ำ
สาธารณประโยชน์ ดังนั้น โครงการจะไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากรทางชีวภาพในน้ำทั้งในระยะก่อสร้างและ
ระยะดำเนินการแต่อย่างใด  

6.3 ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

6.3.1 ผลกระทบด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 พื้นที ่โครงการจะเป็นพื ้นที ่ที ่ต่อเนื ่องจากสถานีที ่กำจัดมูลฝอยของ อบจ. นนทบุรี และจากการ
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวางดังกล่าว 
พบว่า ที่ตั ้งโครงการอยู่ในบริเวณที่ 3 ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินประกอบกิจการ โรงงานลำดับที่ 88 
(โรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายไฟฟ้า) ได้ ดังนั้น การใช้ประโยชน์ที่ดินจึงไม่ขัดต่อข้อกำหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินแต่อย่างใด  
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6.3.2 ผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่ง 

 บริเวณพ้ืนที่สถานกำจัดขยะมูลฝอยของ อบจ. นนทบุรี มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่โครงการจะใช้เป็น
เส้นทางหลัก ได้แก่ ทางหลวงท้องถิ่น นบ. 2044 (บ้านไทรน้อย-บ้านคลองนาหมอน) ทางหลวงหมายเลข 
3215 (บางบัวทอง-ไทรน้อย) และทางหลวงหมายเลข 346 (รังสิต-พนมทวน) ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวม
ข้อมูลสถิติปริมาณการจราจรซึ่งจัดทำโดยสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2562 
บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 6+300 (แยกนพวงศ์-บางเลน) แสดงดังตาราง
ที่ 6.3.2-1 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 14+705 (บางบัวทอง-ไทรน้อย) 
แสดงดังตารางที ่6.3.2-2  

 1) ระยะก่อสร้าง 

  การคมนาคมขนส่งส่วนใหญ่จะเป็นการขนส่งเครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้าง และการขนส่ง
คนงานก่อสร้างจากที่พักคนงานเข้ามายังพื้นที่ก่อสร้าง โดยรถบรรทุกขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างที่ เข้าสู่พื ้นที่
โครงการมีปริมาณสูงสุดประมาณ 10 เที่ยวต่อวัน และรถรับ-ส่งคนงานก่อสร้าง จำนวนประมาณ 250 คน มี
ปริมาณสูงสุดประมาณ 50 เที่ยวต่อวัน โดยการเดินเข้ามายังพื้นที่โครงการคาดว่าจะใช้เส้นทางคมนาคมสาย
หลัก ได้แก่ ทางหลวงท้องถิ่น นบ. 2044 (บ้านไทรน้อย-บ้านคลองนาหมอน) ทางหลวงหมายเลข 3215 (บาง
บัวทอง-ไทรน้อย) และทางหลวงหมายเลข 346 (รังสิต-พนมทวน)  

  เมื่อประเมินผลกระทบจากปริมาณการจราจรในระยะก่อสร้างโครงการต่อสภาพการจราจรบน
เส้นทางคมนาคมสายหลักเข้าสู่พื้นที่โครงการ พบว่า ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นในระยะก่อสร้างไม่ได้ส่งผลให้
สภาพการจราจรบนเส้นทางข้างต้นเปลี่ยนไปจากสภาพปัจจุบันแต่อย่างใด ดังนั้น คาดว่าผลกระทบด้านการ
คมนาคมขนส่งจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการในระยะก่อสร้างจะอยู่ในระดับต่ำ 

 2) ระยะดำเนินการ 

  ในระยะดำเนินการ ปริมาณจราจรที่เกิดขึ้นจากโครงการ ได้แก่ รถพนักงาน รถบรรทุกสารเคมี 
รถบรรทุกกากชองเสีย เป็นต้น ซึ่งคาดว่าในชั่วโมงเร่งด่วนจะมีปริมาณรถพนักงานใช้เส้นทางประมาณ 70 คัน
ต่อวัน และคาดว่าในชั่วโมงปกติจะมีปริมาณรถบรรทุกขนส่งเข้าออกพื้นที่โครงการประมาณ 10 คันต่อวัน  
(ปริมาณรถขนขยะมายังพ้ืนที่โครงการได้ประเมินอยู่ในส่วน ) เมื่อประเมินผลกระทบจากปริมาณการจราจรใน
ระยะดำเนินการต่อสภาพการจราจรบนเส้นทางคมนาคมสายหลักเข้าสู ่พื ้นที ่โครงการ พบว่า ปริมาณ
การจราจรที ่เพิ ่มขึ้นในระยะดำเนินการไม่ได้ส่งผลให้สภาพการจราจรบนเส้นทางข้างต้นเปลี่ยนไปเมื่อ
เปรียบเทียบกับไม่มีโครงการแต่อย่างใด ดังนั้น คาดว่าผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่งจากโครงการในระยะ
ดำเนินการจะอยู่ในระดับต่ำ 
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ตารางท่ี 6.3.2-1 ปริมาณการจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 บริเวณกิโลเมตรที่ 34+560 แยกนพวงศ์-บางเลน ช่วงปี พ.ศ. 2558-2562 

ประเภท 

ปริมาณการจราจร 

2558 2559 2560 2561 2562 

(คัน/วัน) ร้อยละ (คัน/วัน) ร้อยละ (คัน/วัน) ร้อยละ (คัน/วัน) ร้อยละ (คัน/วัน) ร้อยละ 

รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน 8,634 23.52 8,389 22.90 7,623 22.35 8,470 20.98 9,031 20.17 

รถยนต์นั่งเกิน 7 คน 8,906 24.26 8,451 23.07 6,908 20.25 8,113 20.10 8,695 19.42 

รถโดยสารขนาดเล็ก 775 2.11 1,031 2.81 494 1.45 636 1.58 871 1.95 

รถโดยสารขนาดกลาง 191 0.52 193 0.53 277 0.81 468 1.16 774 1.73 

รถโดยสารขนาดใหญ ่ 182 0.50 201 0.55 248 0.73 424 1.05 747 1.67 

รถบรรทุกขนาดเล็ก (4 ล้อ) 7,374 20.09 7,642 20.86 6,373 18.68 7,288 18.05 7,780 17.38 

รถบรรทุก 2 เพลา (6 ล้อ) 1,721 4.69 1,873 5.11 1,941 5.69 2,280 5.65 2,619 5.85 

รถบรรทุก 3 เพลา (10 ล้อ) 1,934 5.27 2,133 5.82 2,667 7.82 3,299 8.17 3,378 7.55 

รถบรรทุกพ่วง (มากกว่า 3 เพลา) 1,901 5.18 1,961 5.35 3,127 9.17 3,488 8.64 3,837 8.57 

รถบรรทุกกึ่งพ่วง (มากกว่า 3 เพลา) 192 0.52 192 0.52 988 2.90 1,552 3.84 2,086 4.66 

รถจักรยาน 2 ล้อ และ 3 ล้อ 158 0.43 147 0.40 132 0.39 258 0.64 406 0.91 

รถจักรยานยนต์ และ 3 ล้อเครื่อง 4,744 12.92 4,425 12.08 3,336 9.78 4,093 10.14 4,542 10.15 

รวม 36,712 100.00 36,638 100.00 34,114 100.00 40,369 100.00 44,766 100.00 
หมายเหตุ : ปริมาณการจราจร (คัน/วัน) เป็นการตรวจนบัปริมาณการจราจรตอ่เนื่อง 12 ชั่วโมง 
ที่มา : รายงานปริมาณการจราจรบนทางหลวงปี พ.ศ. 2558-2562, สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง 
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ตารางท่ี 6.3.2-2 ปริมาณการจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215 บริเวณกิโลเมตรที่ 14+705 บางบัวทอง-ไทรน้อย ช่วงปี พ.ศ. 2558-2562 

ประเภท 

ปริมาณการจราจร 

2558 2559 2560 2561 2562 

(คัน/วัน) ร้อยละ (คัน/วัน) ร้อยละ (คัน/วัน) ร้อยละ (คัน/วัน) ร้อยละ (คัน/วัน) ร้อยละ 

รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน 9,420 25.13 8,854 22.18 9,504 22.53 10,138 20.61 12,509 21.35 

รถยนต์นั่งเกิน 7 คน 1,700 4.54 1,958 4.90 2,612 6.19 3,435 6.98 4,863 8.30 

รถโดยสารขนาดเล็ก 745 1.99 1,551 3.89 1,336 3.17 2,003 4.07 2,657 4.53 

รถโดยสารขนาดกลาง 91 0.24 37 0.09 119 0.28 324 0.66 653 1.11 

รถโดยสารขนาดใหญ ่ 333 0.89 380 0.95 606 1.44 1,219 2.48 2,037 3.48 

รถบรรทุกขนาดเล็ก (4 ล้อ) 15,000 40.02 16,043 40.19 15,154 35.93 17,247 35.06 19,219 32.80 

รถบรรทุก 2 เพลา (6 ล้อ) 1,765 4.71 1,689 4.23 1,950 4.62 2,370 4.82 2,913 4.97 

รถบรรทุก 3 เพลา (10 ล้อ) 1,641 4.38 2,121 5.31 2,197 5.21 2,164 4.40 1,927 3.29 

รถบรรทุกพ่วง (มากกว่า 3 เพลา) 724 1.93 1,398 3.50 1,616 3.83 2,144 4.36 1,735 2.96 

รถบรรทุกกึ่งพ่วง (มากกว่า 3 เพลา) 1,023 2.73 1,908 4.78 2,306 5.47 2,780 5.65 2,667 4.55 

รถจักรยาน 2 ล้อ และ 3 ล้อ 136 0.36 364 0.91 602 1.43 941 1.91 1,962 3.35 

รถจักรยานยนต์ และ 3 ล้อเครื่อง 4,904 13.08 3,616 9.06 4,173 9.89 4,429 9.00 5,456 9.31 

รวม 37,482 100.00 39,919 100.00 42,175 100.00 49,194 100.00 58,598 100.00 
หมายเหตุ : ปริมาณการจราจร (คัน/วัน) เป็นการตรวจนบัปริมาณการจราจรตอ่เนื่อง 12 ชั่วโมง 
ที่มา : รายงานปริมาณการจราจรบนทางหลวงปี พ.ศ. 2558-2562, สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง 
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ตารางที่ 6.3-2 การคาดการณ์สภาพการจราจรของถนนสายหลักบริเวณพื้นที่ศึกษาในระยะก่อสร้างและ
ดำเนินการ 

ทางหลวง ช่วงเวลา 

ช่วงเวลา 
ในการ

ประเมินผล
กระทบ 

ช่วงเวลา 
ในการ
ประเมิน 

ผลกระทบ 

สภาพจราจร 
ก่อนมีโครงการ หลังมีโครงการ 

V/C Ratio สภาพจราจร V/C Ratio สภาพจราจร 

ทางหลวงท้องถิ่น 
นบ. 2044 (บ้าน
ไทรน้อย-บ้าน
คลองนาหมอน) 

ช่ัวโมง
เร่งด่วน 

ระยะก่อสร้าง 
2566 1.17 หนาแน่นมาก 1.18 หนาแน่นมาก 

2567 1.26 หนาแน่นมาก 1.26 หนาแน่นมาก 
ระยะดำเนินการ 2568 1.34 หนาแน่นมาก 1.34 หนาแน่นมาก 

ช่ัวโมง
ปกติ 

ระยะก่อสร้าง 
2566 0.68 หนาแน่น 0.68 หนาแน่น 
2567 0.73 หนาแน่น 0.73 หนาแน่น 

ระยะดำเนินการ 2568 0.78 หนาแน่น 0.78 หนาแน่น 

ทางหลวง
หมายเลข 346 
(รังสิต-พนมทวน) 

ช่ัวโมง
เร่งด่วน 

ระยะก่อสร้าง 
2566 0.93 หนาแน่นมาก 0.93 หนาแน่นมาก 
2567 0.99 หนาแน่นมาก 0.99 หนาแน่นมาก 

ระยะดำเนินการ 2568 1.04 หนาแน่นมาก 1.04 หนาแน่นมาก 
ช่ัวโมง
ปกติ 

ระยะก่อสร้าง 
2566 0.54 พอใช้ได้ 0.54 พอใช้ได้ 
2567 0.57 พอใช้ได้ 0.58 พอใช้ได้ 

ระยะดำเนินการ 2568 0.61 พอใช้ได้ 0.61 พอใช้ได้ 
หมายเหตุ : ทางหลวงท้องถิ่น นบ. 2044 (บ้านไทรน้อย-บ้านคลองนาหมอน) จะเป็นทางที่ต่อเนื่องกับทางหลวงหมายเลข 3215 (บางบัวทอง-ไทร

น้อย) ดังนั้น ในการประเมินผลกระทบจะใช้ข้อมูลของทางหลวงหมายเลข 3215 ซ่ึงตรวจวัดปริมาณจราจรโดยกรมทางหลวง เป็น
ตัวแทนในการประเมินผลกระทบ 

ที่มา : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2565 

6.3.3 ผลกระทบด้านการใช้น้ำ 

 การให้บริการน้ำประปาบริเวณพื้นที่ศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลคลองขวาง ตำบลไทรน้อย ตำบลขุนศรี 
ตำบลราษฎร์นิยม ตำบลไทรน้อย ตำบลทวีวัฒนาและตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย ตำบลบางบัวทองและ
ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี     
อยู่ในเขตความรับผิดชอบของการประปานครหลวง สาขาบางบัวทอง และการประปาส่วนภูมิภาค สาขา
ปทุมธานี ซึ่งข้อมูลในปี พ.ศ. 2564 การประปานครหลวง สาขาบางบัวทอง มีจำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 147,162 
ราย และข้อมูลในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2564 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี มีจำนวนผู้ใช้น้ำ
ทั้งหมด 69,600 ราย กำลังการผลิตที่ใช้งาน 69,668 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปริมาณน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปา 
3,538,729.ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ปริมาณน้ำประปาที่ผลิตจ่าย  3,379,272 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน และ
ปริมาณน้ำจำหน่าย 2,125,460 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน  

 1) ระยะก่อสร้าง 

  น้ำในระยะก่อสร้าง โครงการมีความต้องการใช้น้ำใน 2 กิจกรรมหลัก คือ น้ำใช้เพื่อการอุปโภค
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บริโภคของคนงานก่อสร้าง และน้ำใช้กิจกรรมการก่อสร้าง โดยคนงานทั้งหมดทำงานแบบเช้าไป -เย็นกลับ 
จำนวนรวม 250 คน คาดว่าจะมีปริมาณความต้องการใช้น้ำ ประมาณ 12.5 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราการใช้
น้ำ 50 ลิตรต่อคนต่อวัน, เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, 2537) สำหรับน้ำใช้เพื่อกิจกรรมการก่อสร้างคาดว่าจะมี
การใช้น้อยมาก เนื่องจากกิจกรรมการสร้างส่วนใหญ่เป็นงานโครงสร้างเหล็ก และโครงสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็กซ่ึงจะเลือกใช้คอนกรีตผสมเสร็จ จึงคาดว่ามีปริมาณการใช้น้ำเพื่อล้างอุปกรณ์และเครื่องจักร ประมาณ 5 
ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยผู ้รับเหมา ก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาน้ำใช้ ดังนั ้น คาดว่า
ผลกระทบด้านการใช้น้ำต่อชุมชนในระยะก่อสร้างจะอยู่ในระดับต่ำ 

 2) ระยะดำเนินการ 

  ในระยะดำเนินการ โครงการจะมีการใช้น้ำแบ่งออกเป็น (1) น้ำใช้พนักงานสำหรับการอุปโภค/
บริโภค และ (2) น้ำใช้ในกระบวนการผลิตและส่วนสนับสนุนการผลิต โครงการจะมีแหล่งน้ำใช้ 2 แหล่ง 
ได้แก่ (1) น้ำในบ่อเก็บน้ำดิบ ขนาด 100,000 ลูกบาศก์เมตร ที่รวบรวมมาจากน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที ่
โครงการในช่วงฤดูฝน ซึ่งโครงการจะนำน้ำจากบ่อเก็บน้ำดิบดังกล่าวเข้าระบบผลิตน้ำประปา และน้ำประปา
ที่ผลิตได้ประมาณ 290.74 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะกักเก็บในถังเก็บน้ำประปาขนาด 400 ลูกบาศก์เมตร 
และ (2) น้ำประปาจากการประปานครหลวง สาขาบางบัวทอง ซึ่งโครงการจะใช้รับประปาจาก กปน. 
หลังจากที่น้ำในบ่อเก็บน้ำดิบ มีไม่เพียงพอใช้งาน โดยโครงการจะเชื่อมต่อท่อน้ำประปามายังถังเก็บ
น้ำประปา ขนาด 400 ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ โครงการมีการนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ทั้งนำไป
รดน้ำต้นไม้ ล้างทำความสะอาด ลดอุณหภูมิเถ้า และนำกลับมาผลิตน้ำประปาใหม่ เป็นต้น ดังนั้น คาดว่า
ผลกระทบด้านการใช้น้ำต่อชุมชนในระยะดำเนินการจะอยู่ในระดับต่ำ 

6.3.4 ผลกระทบด้านการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม 

 การระบายน้ำฝนบริเวณพ้ืนที่โดยรอบพ้ืนที่โครงการจะการระบายน้ำตามสภาพธรรมชาติ โดยน้ำฝนจะ
ไหลเข้าคูน้ำที่อยู่ริมทางก่อนระบายลงคลองสาธารณะต่อไป 

 1) ระยะก่อสร้าง 

  ในการก่อสร้างโครงการจะมีการปรับระดับพื้นที่ภายในโครงการให้มีระดับความสูงขึ้นจากระดับ
ถนนสาธารณะที่ประชิดโครงการด้านทิศตะวันออกประมาณ 1.5 เมตร เพื่อป้องกันน้ำท่วม ซึ่งอาจทำให้สภาพ
การระบายน้ำในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม โครงการจะจัดสร้างรางระบายน้ำฝนชั่วคราวพร้อมบ่อ
ตกตะกอน และรวบรวมน้ำฝนเข้าบ่อเก็บน้ำดิบของโครงการ ดังนั้น คาดว่าผลกระทบด้านการระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วมในระยะก่อสร้างจะอยู่ในระดับต่ำ 

 2) ระยะดำเนินการ 

  โครงการจะก่อสร้างรางระบายน้ำในแนวถนนภายในโครงการ เพื่อรวบรวมน้ำฝน (ไม่ปนเปื้อน) 
ประมาณ 8,900 ลูกบาศก์เมตร (ประเมินความเข้มฝน 114.9 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง ที่ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) เข้า
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บ่อหน่วงน้ำฝนขนาด 10,000 ลูกบาศก์เมตร ที่สามารถรองรับน้ำฝนที่ตกลงในพ้ืนที่ได้ทั้งหมด ก่อนระบายเข้า
บ่อเก็บน้ำดิบเพื่อใช้ผลิตน้ำประปาไว้ใช้งานในโครงการ และกรณีที่ต้องพร่องน้ำรองรับน้ำฝนที่เกิดขึ้น 
โครงการจะมีการระบายออกนอกพื้นที่โครงการด้วยอัตราการระบายที่ไม่ เกินกว่าอัตราการระบายก่อนการ
พัฒนาโครงการ โดยใช้ระบบท่อรวบรวมน้ำฝนที่ต้องระบายออกไปยังคลองห้าร้อยซึ่งเป็นคลองสาธารณะที่อยู่
ใกล้เคียง ส่วนน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำมันรั่วซึมได้ เช่น พื้นที่หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)  
เป็นต้น น้ำฝนดังกล่าวอาจปนเปื้อนได้ โครงการจะรวบรวมน้ำฝนที่ตก 15 นาทีแรก บริเวณพื้นที่ดังกล่าวเข้า
บ่อแยกน้ำมันและไขมัน (Oil separator) หลังจากนั้นจะรวบรวมน้ำฝนเข้าระบบระบายน้ำฝนและบ่อหน่วง
น้ำฝนของโครงการ  ดังนั้น คาดว่าผลกระทบด้านการระบายน้ำในระยะดำเนินการจะอยู่ในระดับต่ำ 

6.3.5 ผลกระทบด้านกากของเสีย 

บริเวณพื้นที่ตำบลคลองขวาง อยู่ในเขตการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบล
คลองขวาง ซึ่งปัจจุบันมีรถเก็บขนมูลฝอยชนิดอัดท้าย ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 คัน ทำการ
จัดเก็บขนมูลฝอย 1 เที่ยวต่อวัน มีพนักงานเก็บขนมูลฝอยจำนวน 8 คน มีปัจจุบันจัดเก็บมูลฝอยประมาณ 7 
ตันต่อวัน ดำเนินการเก็บมูลฝอยทุกวัน โดยมูลฝอยที่เก็บขนได้ถูกส่งไปกำจัดด้วยวิธีการคัดแยกและฝังกลบ
ตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ทีส่ถานที่กำจัดมูลฝอยของ อบจ. นนทบุรี  

 1) ระยะก่อสร้าง 

  ในระยะก่อสร้างคาดว่าจะมีปริมาณขยะมูลฝอยทั่วไปจากคนงานจำนวนสูงสุด 250 คน จะเกิดขึ้น
ประมาณ 125 กิโลกรัม/วัน (เมื่อพิจารณาโดยใช้อัตราการเกิดมูลฝอยประมาณ 0.5 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน 
อ้างอิงจาก เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, 2537) และกากของเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง ได้แก่ เศษ
ดินทราย เศษอิฐแตก เป็นต้น รวมถึงเศษวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ชิ้นส่วนโครงสร้าง หรือเศษวัสดุที่ใช้แล้วหรือ
เหลือทิ้ง และขยะอันตรายต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเครื่อง สารทำความสะอาด หรือตัวทำละลายที่ใช้แล้ว 
เป็นต้น ทั้งนี้ โครงการจะจัดให้มีพ้ืนที่เฉพาะสำหรับจัดเก็บขยะหรือกากของเสียแต่ละชนิด รวมทั้งจัดเตรียม
ภาชนะที ่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมกากของเสียแต่ละประเภทแยกออกจากกัน โดยโครงการจะ
ประสานงานให้ (1) อบต. คลองขวาง เข้ามาทำการเก็บขนขยะมูลฝอยไปกำจัด (2) บริษัทที่ได้รับอนุญาต
กำจัดของเสียจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับการของเสียอันตรายไปกำจัด และ (3) ผู้รับซื้อวัสดุรีไซเคิล 
เข้ามารับวัสดุรีไซเคิลไปใช้ประโยชน์ใหม่ ดังนั้น คาดว่าผลกระทบด้านมูลฝอยและกากของเสียในระยะ
ก่อสร้างจะอยู่ในระดับต่ำ 

 2) ระยะดำเนินการ 

  ของเสียในช่วงดำเนินการของโครงการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ของเสียจากกิจกรรมของ
พนักงาน ได้แก่ ของเสียจากอาคารสํานักงาน ซึ่งโครงการจะจัดเตรียมถังรองรับของเสียไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ 
ภายในพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ โดยมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่ย่อยสลายได้จะรวบรวมและนำไปอาคาร
พักมูลฝอยเพื่อทำการคัดแยกและเข้าระบบเตรียมเชื้อเพลิงขยะ 2) ส่วนของเสียจากกระบวนการผลิตและ
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ส่วนสนับสนุนการผลิต ได้แก่ ของเสียจากการคัดแยกขยะมูลฝอยที่เผากำจัดไม่ได้ (วัสดุรีไซเคิล) ของเสียที่ไม่
สามารถเผาไหม้ได้ (รวมของเสียอันตราย) เถ้าจากการเผาไหม้ (เถ้าหนักและเถ้าลอย) น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว 
ถุงกรองเสื่อมสภาพ ตะกอนจากระบบผลิตน้ำประปา ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น ของเสียต่าง ๆ 
(ยกเว้นเถ้าและตะกอน) จะนำไปเก็บไว้ในอาคารเก็บของเสียของโครงการ ซึ่งเป็นอาคารปิดมีหลังคาคลุมและ
เทพื้นด้วยคอนกรีต โดยของเสียแต่ละชนิดจะเก็บแยกกัน มีป้ายบอกชนิดของกากของเสียแต่ละประเภทที่
ชัดเจน ส่วนเถ้าและตะกอนจะเก็บรวบรวมในพื้นที่กักเก็บ อย่างไรก็ตาม โครงการประสานงานให้บริษัทรับ
กำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกำจัด ดังนั้น คาดว่าผลกระทบด้านมูลฝอย
และกากของเสียในระยะดำเนินการจะอยู่ในระดับต่ำ 

6.3.6 ผลกระทบด้านการประกอบอาชีพ 

  จากการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่ศึกษา พบว่า บริเวณพื้นที่ศึกษามีการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ และเมื่อพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากโครงการ พบว่า 
ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณโดยรอบที่ตั้งโครงการ ซึ่งมลพิษทาง
อากาศที่เกิดจากโครงการ ได้แก่ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปของไนโตรเจนไดออกไซด์ (NOx as NO2) ก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และฝุ่นละอองรวม (TSP) กล่าวคือ หากในบรรยากาศมีความเข้มข้นของมลพิษทาง
อากาศดังกล่าวสูงในระดับหนึ่ง และมีระยะการสัมผัสที่ยาวนานพออาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่
โดยรอบได ้ 

 บริษัทที่ปรึกษาได้นำค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นสูงสุดบนพื้นดิน (Max. GLC.) ที่
คาดว่าจะเกิดจากการดำเนินโครงการ (ประเมินด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์) เปรียบเทียบกับความเข้มข้น
ของมลพิษทางอากาศที่จะทำให้พืชเสียหายได้ ตามท่ีได้อ้างอิงไว้ในเอกสารตำราระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ 
(กรมโรงงานอุตสาหกรรม. ตำราระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ. พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) กรุงเทพมหานคร : 
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550) หน้าที่ 1-22 ระบุลักษณะเด่นของความเสียหายของ
พืชแยกตามประเภทสารมลพิษทางอากาศ) พบว่า ความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศจากโครงการยังมีความ
เข้มข้นต่ำกว่าระดับความเข้มของมลพิษที่จะส่งผลกระทบต่อพืชได้ ดังนั้น ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจะมี
ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดให้มีกองทุนประกัน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีที่เกิดความเสียหายใด ๆ ต่อชุมชนอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของโครงการ 
โครงการยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายนั้น ๆ โดยได้กำหนดกรอบในการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
โครงการไว้ในเบื้องต้น ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการ เป็นการสร้างหลักประกัน และความ
มั่นใจให้กับแก่ประชาชนว่าเมื่อเกิดผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการ จะได้รับการคุ้มครองและ
ชดเชยอย่างทันเวลา 
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6.4 ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต 

6.4.1 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ-สังคม  

 1) ระยะก่อสร้าง 

  โครงการจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 24 เดือน ซึ่งคาดว่าน่าจะมีเกิดผลกระทบ ดังนี้ 

   (1) มีการจ้างแรงงานสูงสุดประมาณ 250 คน  แต่ทั้งนี้โครงการจะพยายามกำหนดให้แก่บริษัท
ผู้รับเหมาก่อสร้างรับคนในพ้ืนที่เข้าทำงาน เพ่ือลดปัญหาแรงงานต่างถิ่น แต่อย่างไรก็ตามจากผลการสัมภาณ์
ความคิดเห็นของกลุ่มผู้นำชุมชน พบว่า คนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีงานประจำหรือทำการเกษตร ส่วนกลุ่มผู้ว่างงาน
นั้นมีจำนวนไม่มากนัก ดังนั้นอาจจะมีการจ้างแรงงานต่างถิ่นเข้ามาบ้างหากหาแรงงานภายในท้องถิ่นไม่ได้ 

  (2) ปัญหาการจราจร ไม่ว่าจะเป็นปัญหารถติด ปัญหาขับรถด้วยความเร็ว ปัญหารถขนาดใหญ่เข้า
มาในพื้นที ่เหล่านี้ทางโครงการจะกำชับบริษัทผู้รับเหมาให้กำชับผู้ขับขี่รถของบริษัทให้ระมัดระวังเพ่ือป้องกัน
การเกิดปัญหาการจราจรตามที่ทุกฝ่ายกังวล 

  (3) ส่วนปัญหาอื่น ๆ เช่น การทะเลาะวิวาท ลักขโมย ฯลฯ แม้ผู้นำและประชาชนในพ้ืนที่จะไม่วิตก
กังวล แต่ทางโครงการจะกำชับบริษัทผู้รับเหมาให้กำชับคนงาน และคอยสอดส่องดูแลความประพฤติของ
คนงานตนเองเพ่ือไม่ให้ไปสร้างปัญหาดังกล่าว 

  นอกจากข้อห่วงกังวลดังกล่าวแล้ว ในอีกมุมมองหนึ่งมีความคิดเห็นว่า การก่อสร้างอาจสร้างผลดีให้
เกิดขึ้นกับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการเกิดร้านค้ารอบแคมป์คนงานก่อสร้าง ร้านค้าอื่น ๆ ภายในชุมชน ไม่ว่าจะ
เป็นร้านอาหาร ร้านตัดผม ฯลฯ  เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

   ขณะเดียวกันโครงการยังได้กำหนดมาตรการในการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน และมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งทางด้านคุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ำผิวดิน การคมนาคม
ขนส่ง การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย ฯลฯ รวมทั้งกำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบที่อาจขึ้น  

 2) ระยะดำเนินการ 

  โครงการในระยะดำเนินการนั้น คาดว่าน่าจะมีเกิดผลกระทบ ดังนี้  

  (1) คาดว่าจะมีการรับพนักงานเพ่ิมประมาณ 266 คน ซึ่งจะส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน
โดยรอบจากการจับจ่ายใช้สอยของพนักงาน  

   (2) โครงการมีนโยบายการรับคนในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของบริษัทฯ 
เข้าทำงานเป็นลำดับแรก ส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ ่นและในบริเวณใกล้เคียงมีโอกาสได้ ทำงานตาม
ความสามารถ และไม่ต้องย้ายไปทำงานต่างถ่ิน   
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   (3) ส่งผลตรงต่อหน่วยงานท้องถิ่นจากการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อนำไปพัฒนา
ท้องถิ่น และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนนทบุรี ในสาขาการไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ  

   (4) มีเงินสมทบจากการผลิตไฟฟ้าหน่วยละ 1 สตางค์ เข้ากองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า 
เพ่ือให้ชุมชนนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม  

  (5) การจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดนนทบุรี คือ สามารถช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำมาฝั่งกลบในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้นำชุมชน และประชาชน
โดยรอบโครงการ ในด้านการนำขยะมูลฝอยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดปริมาณการฝั่งกลบ และลด
ผลกระทบด้านกลิ่นจากการฝั่งกลบ  

   ซึ่งแม้ว่าจะคาดว่าอาจเกิดผลดี แต่อย่างไรก็ตามยังมีประชาชนที่ยังมีความกังวลด้านผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดข้อห่วงกังวลดังกล่าว รวมทั้งเปิด
โอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของ
โครงการจึงกำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Committee) เพื่อให้มีส่วนร่วมในการกำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมถึงมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทางป้องกันและแก้ไขข้อร้องเรียนจากแต่ละภาคส่วน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการเสนอแนะกิจกรรม
มวลชนสัมพันธ์ และการชดเชย เยียวยา โดยจะต้องจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้
แล้วเสร็จก่อนเริ่มกิจกรรมการก่อสร้าง ดังนั้น คาดว่าผลกระทบด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคมต่อชุมชนโดยรอบ
จะอยู่ในระดับต่ำ  

6.4.2 ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 1) ระยะก่อสร้าง 

  บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการประเมินผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเด็นหลักท่ี
สำคัญและสอดคล้องกับกิจกรรมการก่อสร้าง ได้แก่ เสียงดัง อุบัติเหตุ และการป้องกันอัคคีภัย ซึ่งโครงการจะ
มีการดำเนินงานตามข้อกำหนดกฎข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และในระหว่าง
การก่อสร้าง โครงการจะนำแผนการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยมาใช้ในการจัดทำข้อกำหนด
ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสำหรับผู้รับเหมา ซึ่งผู ้รับเหมาจะต้องยอมรับที่จะ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ รวมทั้งจะต้องสอดคล้องกับกฎข้อบังคับ กฎหมายและกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และโครงการ จะรับผิดชอบทุก ๆ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยภายในบริเวณ
พื้นที่โครงการ และจะรับผิดชอบความปลอดภัยต่อสาธารณะอันเนื่องมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการทั้ง
ในบริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งจะให้ความมั่นใจว่าจะมีการจัดการทั้งทางด้านสวัสดิการ 
และสุขอนามัยที่เหมาะสม ดังนั้น คาดว่าผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระยะก่อสร้างจะ
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อยู่ในระดับต่ำ 

 2) ระยะดำเนินการ 

  บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการประเมินผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในประเด็นหลักที่มีความสำคัญและสอดคล้องกับการดำเนินโครงการ ได้แก่ เสียง อุบัติเ หตุจากการทำงาน 
ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยและแผนฉุกเฉิน และการตรวจสุขภาพพนักงาน ซึ่ง เมื่อพิจารณาการจัดการ
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโครงการ ทั้งทางด้านอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยที่โครงการ
จัดเตรียมไว้ พร้อมทั้งแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินในเบื้องต้นก่อนที่หน่วยงานภายนอก
จะเข้ามาช่วยเหลือ รวมทั้งการจัดการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม สวัสดิการแก่พนักงานและอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลที่ได้จัดเตรียมไว้ ดังนั้น คาดว่าผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระย
ดำเนินการจะอยู่ในระดับต่ำ  

6.4.3 ผลการประเมินอันตรายร้ายแรง 

 การประเมินอันตรายร้ายแรง เป็นขั้นตอนการประเมินความรุนแรงหรือขนาดผลกระทบของเหตุการณ์
อันตรายในระดับต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ และแสดงขอบเขตของพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ที่เป็นอันตรายต่อชีวิต สุขภาพ หรือทรัพย์สิน โดยการประเมินอันตรายร้ายแรง จะพิจารณา
จากโอกาส/ความถี่ของการเกิดเหตุ (Frequency) และระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (Severity) 
ซึ่งจะใช้หลักเกณฑ์ในการจัดระดับโอกาส/ความถี่ของการเกิดเหตุ (Frequency) และระดับความรุนแรงของ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (Severity) ตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตราย  
การประเมินความเสี่ยง และการจัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2543 ซึ่งทราบระดับของ
โอกาส/ความถี่ของการเกิดเหตุ (Frequency) และระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิด (Severity) จะ
นำมาหาระดับความเสี่ยงของการเกิดอันตรายร้ายแรง เพื่อนำไปกำหนดแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง 
และแผนงานลดความเสี่ยงต่อไป 

 บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการประเมินอันตรายร้ายแรงจากกิจกรรมของโครงการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิ ด
อันตรายร้ายแรง ได้แก่  

 1) การระเบิดของเครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG)  

 2) การระเบิดของเครื่องกังหันไอน้ำ (Steam Turbine)  

 3) การระเบิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) 

 4) การระเบิดของหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) 

 5) การรั่วไหลของสารเคมีจากการขนถ่ายและนำไปใช้  
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 จากผลวิเคราะห์ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์แต่ละกรณีที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายร้ายแรง 
จะมีโอกาสในการเกิดยาก (ระดับ 1) และระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ต่อบุคคล ชุมชน สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพย์สินแตกต่างกัน โดยจะเกิดความรุนแรงต่อบุคคลระดับความรุนแรงสูงมาก (ระดับ 4) ชุมชนระดับความ
รุนแรงเล็กน้อย (ระดับ 1) สิ่งแวดล้อมระดับความรุนแรงปานกลาง (ระดับ 2) และทรัพย์สินระดับความรุนแรง
สูงมาก (ระดับ 4) ทั้งนี้ ในการจัดนำระดับความรุนแรงไปจัดระดับความเสี่ยงจะถือว่ากรณีเลวร้ายที่สุดที่
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำเกิดการระเบิดมีระดับความรุนแรงสูงมาก (ระดับ 4) 

 เมื่อนำผลลัพธ์ของระดับโอกาสเกิดคูณกับระดับความรุนแรงแล้ว และนำไปจัดระดับความเสี ่ยง
อันตรายตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมฯ พบว่า ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับ (1 x 4) = 4 คะแนน ซึ่งคะแนน
ดังกล่าวจัดอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการทบทวนมาตรการควบคุม (ระดับ 2) อย่างไรก็ตาม 
โครงการมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงและอันตรายร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ ตั ้งแต่การออกแบบทางด้าน
วิศวกรรม การป้องกันด้านความปลอดภัย (Safety Protection) ตลอดจนแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
และอัคคีภัย 

6.4.4 ผลกระทบด้านทัศนียภาพและการท่องเที่ยว 

 พ้ืนที่ตั้งโครงการอยู่ตอนในของพ้ืนที่สถานกำจัดมูลฝอยของ อบจ. นนทบุรี นอกจากนี้ โครงการจัดให้มี
พื ้นที ่สีเขียวและแนวกัน ความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตรโดยรอบโครงการ ซึ ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อ
ทัศนียภาพต่อผู้พบเห็น ดังนั้น คาดว่าผลกระทบด้านทัศนียภาพจะอยู่ในระดับต่ำหรือไม่มีผลกระทบต่อการ
ท่องเที่ยวของอำเภอไทรน้อยและจังหวัดนนทบุรีแต่อย่างใด 

7. ผลกระทบต่อสุขภาพ 

 เมื่อพิจารณาข้อมูลรายละเอียดการดำเนินการของโครงการในด้านต่าง ๆ พบว่า กิจกรรมที่อาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ มลพิษทางอากาศที่ถูกระบายออกจากปล่องระบาย ซึ่งประชาชนที่อาศัยอยู่
ใกล้เคียงโครงการมีโอกาสได้รับผลกระทบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม โครงการไดค้วบคุมค่าความเข้มข้นและอัตรา
การระบายมลพิษทางอากาศให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย พ.ศ. 2553 และ
จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 มีประเด็นห่วงกังวลผลกระทบด้านคุณภาพอากาศต่อสุขภาพ 
ซึ่งเมื่อประเมินผลกระทบทางสุขภาพ พบว่า สิ่งคุกคามสุขภาพและคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพต่อ
ชุมชนในระยะดำเนินการ ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NOX) ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) สารปรอท (Hg) สารแคดเมียม (Cd) และสารตะกั่ว 
(Pb) ซึ่งจากการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (AERMOD) พบว่า 
ความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศในดัชนีต่าง ๆ บริเวณพื้นที่ศึกษาอยู่ในระดับต่ำและไม่เกินมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ดังนั้น เมื่อพิจารณาความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชน พบว่า ผลกระทบด้าน
คุณภาพอากาศจากโครงการมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนอยู่ในระดับต่ำ  
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8. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

 บริษัทที่ปรึกษาได้ทบทวนมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในรายงานฉบับปี พ.ศ. 2553 ที่ได้รับความเห็นชอบไว้เดิม โดย
ได้ปรับปรุงมาตรการเดิมให้มีความเหมาะสมยิ ่งขึ ้น และกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะ
ดำเนินการ มีรายละเอียดดังตารางที่ 8-1 และตารางที่ 8-3 ตามลำดับ รวมทั้งกำหนดมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเพ่ิมเติม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ มีรายละเอียด
ดังตารางที่ 8-4 และตารางที่ 8-5 ตามลำดับ เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงที่
อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่สำคัญ อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ที่โครงการนำมาปฏิบัติว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ 
รายละเอียดของแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

 ร่างมาตรการทั่วไป มีรายละเอียดดังตารางที่ 8-1 และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ มีรายละเอียดดังตารางท่ี 8-2 และตารางท่ี 8-3 ตามลำดับ 

 ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ มีรายละเอียด
ดังตารางท่ี 8-4 และตารางท่ี 8-5 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 8-1 ร่างมาตรการทั่วไป โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. มาตรการทั่วไป - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรูปแบบแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุรี และใช้เป็นแนวทางในการกำกับ ควบคุม ติดตามตรวจสอบของหน่วยงาน 
ประชาชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง
และระยะดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

2. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

- ให้ บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด/อบจ. นนทบุรี นำรายละเอียดมาตรการใน
แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างบริษัทผู้รับจ้าง และให้ถือ
ปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง
และระยะดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - ให้ บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด/อบจ. นนทบุรี รายงานผลการปฏิบัติตามแผน 
ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายพิจารณาทุก 6 
เดือน ทั้งในช่วงก่อสร้างและดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่กำหนด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง
และระยะดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - กรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงกรณีที่มี
การร้องเรียนจากชุมชนที่มีเหตุมาจากการดำเนินโครงการ ให้ บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 
จำกัด/อบจ. นนทบุรี ปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็ว และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัดนนทบุรี 
ทราบทุกครั้ง เพื่อให้ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง
และระยะดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี
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ตารางท่ี 8-1 (ต่อ) ร่างมาตรการทั่วไป โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

- หากบริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด/อบจ. นนทบุรี มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ และ/หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดำเนินการซึ่งแตกต่างจากที่เสนอไว้ใน
รายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด/อบจ. นนทบุรี 
แจ้งหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาต ดำเนินการดังนี ้
 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรือผู้อนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่กระทบต่อสาระสำคัญ

ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือเกิดผลดีต่อสิ ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่า
มาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว ให้
หน่วยงานผู้อนุมัติหรือผู้อนุญาตรับจดแจ้งการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื ่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการ
ปรับปรุงแก้ไขมาตรการฯ ที่รับจดแจ้งไว้ ส่งสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ 

 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรือ
ผ ู ้อน ุญาตจ ัดส ่ งรายงานการเปล ี ่ ยนแปลงด ั งกล ่ าวให ้สำน ักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง
และระยะดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

     



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)  หน้า 71 

ตารางท่ี 8-1 (ต่อ) ร่างมาตรการทั่วไป โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

▪ หากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการนั้น ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีตามระเบียบ
ปฏิบัติของทางราชการ ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาให้ความเห็น และเสนอ 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา ทั้งนี้ให้นำความเห็นของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป 

▪ หากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการนั้น ไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีตามระเบียบ
ปฏิบัติของทางราชการ ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อทราบ 

   

 - กรณีที่มีข้อร้องเรียนของชุมชนต่อการดำเนินการของโครงการ บริษัทฯ ต้องรีบแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวโดยเร็ว และให้บันทึกเป็นรายงานไว้ด้วย 

- พื้นที่โครงการและ
ชุมชนโดยรอบ
พื้นที่โครงการ 

- ตลอดระยะก่อสร้าง
และระยะดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - เมื่อโครงการดำเนินการผลิตและมีสภาพการผลิตคงตัว (Steady State) แล้วพบว่าค่าการระบาย
สารมลพิษทางอากาศของโครงการมีค่าต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในรายงานฯ ให้ใช้ค่าดังกล่าวเป็นค่า
ควบคุมและแจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง
และระยะดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

หมายเหตุ : บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด (บริษัท SEE8) ก่อสร้างและบริหารโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภายใต้สัญญา
โครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

 

 

 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)  หน้า 72 

ตารางท่ี 8-2 ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะก่อสร้าง 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ด้านคุณภาพอากาศ - กำหนดขอบเขตการดำเนินงานก่อสร้างที่ชัดเจน และจัดทำรั้วโดยรอบบริเวณก่อสร้างให้มีลักษณะ
เป็นรั้วทึบมีความมั่นคงแข็งแรง โดยมีความสูงจากระดับพื้นดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - ติดตั้งป้ายแสดงข้อมูลรายละเอียดโครงการอย่างน้อยให้มีชื่อเจ้าของโครงการ ชื่อโครงการ ข้อมูล
ลักษณะโครงการ แผนงานก่อสร้าง แผนการจัดการสิ่งแวดล้อมและระยะเวลาดำเนินการ โดยให้
ติดตั้งไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการและบริเวณที่สามารถเห็นได้โดยง่ายตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - ควบคุมให้มีการเปิดและใช้พื้นที่หน้างานเท่าที่จำเป็น - พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - ฉีดพรมน้ำในบริเวณพื้นที่ท่ีมีการเปิดหน้าดิน กองวัสดุและบริเวณถนนทางเข้าพื้นที่ ก่อสร้าง อย่าง
น้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย) หรือพิจารณาตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ โดยควบคุมให้
ผิวดินมีความเปียกช้ืน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายและลดผลกระทบต่อชุมชนที่อยูใ่กล้เคียง 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - ควบคุมยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยจำกัดความเร็วของรถที่วิ่งในบริเวณพื้นที่
ก่อสร้างไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - ก่อนนำรถออกจากพื้นที่ก่อสร้างให้ล้างทำความสะอาดตัวรถ และล้อรถที่มีเศษหิน ดินโคลน หรือ 
ทรายที่อาจจะก่อให้เกิดสภาพที่เป็นอันตรายและความสกปรกบนถนน 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - ต้องทำความสะอาดเศษวัสดุที่ร่วงหล่นจากรถบรรทุกนอกรั้วโครงการทุกวัน หรือหากกรณีมีสิ่งของ
ที่บรรทุกมาตกหล่นบนเขตทางจราจรหรือไหล่ทาง จะต้องเร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายของที่ตกหล่น
ให้ เรียบร้อยโดยเร็วหรือประสานหน่วยงานเจ้าของพื้นที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องปิดคลุมกระบะบรรทุกให้มิดชิด  - พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - รถยนต์ทุกคันที่จอดพักในพื้นที่ก่อสร้างต้องดับเครื่องยนต์ - พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)  หน้า 73 

ตารางท่ี 8-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะก่อสร้าง 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ด้านคุณภาพอากาศ 
(ต่อ) 

- จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้เป็นระเบียบ ส่วนใดที่ก่อให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายต้องมีวัสดุคลุมปิดทับ - พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในโครงการ มีการตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ
ให้สามารถทำงานได้ดีและลดอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - ในกรณีที่มีการร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากกิจกรรมการ
ก่อสร้างโครงการจะต้องทำการตรวจสอบและแก้ไขทันท ี

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

2. ด้านเสียง - แจ้งแผนการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังให้ชุมชนทราบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการ
ก่อสร้าง 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การตอกเสาเข็ม ให้ดำเนินการเฉพาะในช่วงเวลา
กลางวัน เพื่อไม่ให้รบกวนการพักผ่อนของประชาชน ยกเว้น กิจกรรมที่จำเป็นต้องดำเนินการ
ต่อเนื่องให้แล้วเสร็จ จะต้องแจ้งให้ผู้นำชุมชนในพื้นที่ทราบก่อนดำเนินการในกิจกรรมนั้นๆ 
อยา่งน้อย 7 วัน 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - การทำฐานรากของอาคารโดยใช้เสาเข็มด้วยการเจาะ กด หรือตอก และการขุดดิน จะสามารถ
ดำเนินการได้เฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ถ้าจะดำเนินการในเวลา
ระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นต้องได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - บริเวณริมรั้วพื้นที่ก่อสร้างด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก ให้ติดตั้งกำแพงหรือรั้วที่มีลักษณะ
เป็นแผ่นหนา ทึบ หรือวัสดุอื่นท่ีให้ผลเทียบเท่าและให้มีความสูงกว่าระดับสายตา  

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 
 

- ควบคุมระดับเสียงจากแหล่งกำเนิด คือ เครื ่องจักรอุปกรณ์และยานพาหนะที่นำมาใช้ใน
โครงการ โดยมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีและมีเสียงดังน้อยที่สุด และเมื่อ
พบว่ามีเสียงดังผิดปกติจากช้ินส่วนอุปกรณ์ใดให้ทำการแก้ไขปรับปรุงทันที 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)  หน้า 74 

ตารางท่ี 8-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะก่อสร้าง 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2. ด้านเสียง (ต่อ) - คนงานท่ีทำงานบริเวณที่มีเสียงดังต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลคือปลั๊กลด
เสียง (Ear Plugs) หรือครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) ที่สามารถลดระดับเสียงลงได้ไม่น้อยกว่า 
15 และ 25 เดซิเบลเอ ตามลำดับ 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - ควบคุมระดับเสียงทั่วไปให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป คือ ให้มีค่าระดับเสียง
สูงสุด ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ และค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และมีค่า
ระดับเสียง รบกวนไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการลงพื้นที่เป็นระยะๆ ตลอดช่วงก่อสร้าง เพื่อสอบถามและรับฟัง
ความคิดเห็นจากชุมชนใกล้เคียงถึงผลกระทบด้านเสียงที่ได้รับจากกิจกรรมการก่อสร้างของ
โครงการเพื่อหาแนวทางลดผลกระทบด้านเสียงที่อาจเกิดขึ้น และให้บันทึกรายละเอียด พร้อม
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอนุญาตเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา และรายงานผลการ
สำรวจความคิดเห็นจากชุมชนถึงผลกระทบด้านเสียงมาในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ทุก 6 เดือนด้วย 

- พื้นที่ใกล้เคียง
พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

3. ด้านคุณภาพน้ำ - จัดเตรียมห้องน้ำห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะเพียงพอแก่คนงานก่อสร้างตามที่กฎหมายกำหนด โดย
ต้องติดตั้งห้องน้ำห้องส้วมให้มีระยะห่างจากแหล่งน้ำผิวดินไม่น้อยกว่า 30 เมตร 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปจากห้องน้ำห้องส้วม เพื่อบำบัดน้ำเสียให้ได้ตามมาตรฐานน้ำ
ทิ้งที่ราชการกำหนดก่อนระบายออกสู่ภายนอก โดยห้ามระบายของเสียใดๆ ที่ยังมิได้มีการ
บำบัดลงสู่แหล่งน้ำ และจะต้องมีการสูบน้ำเสีย/ของเสียดังกล่าวไปทิ้งหรือบำบัดให้ถูกต้องตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของ
น้ำมันลงสู่แหล่งน้ำผิวดิน 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)  หน้า 75 

ตารางท่ี 8-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะก่อสร้าง 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3. ด้านคุณภาพน้ำ 
(ต่อ) 

- จัดให้มีบ่อพักน้ำทิ้งที่เกิดจากการล้างวัสดุอุปกรณ์และกิจกรรมการก่อสร้าง เพื่อตกตะกอนดิน  
และทรายก่อนระบายออกนอกพ้ืนท่ีก่อสร้าง หรือนำน้ำท้ิงกลับมาใช้ในการฉีดพรมบริเวณพื้นที่
ก่อสร้างเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - ห้ามทิ้งขยะหรือเศษวัสดุก่อสร้างลงในท่อระบายน้ำ หรือลำรางสาธารณะ โดยเด็ดขาด - พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - ไม่เก็บกองดินหรือเศษวัสดุจากการก่อสร้างไว้บริเวณพื้นที่ริมรางระบายน้ำเพื่อป้องกันการชะ
ล้างตะกอนลงสู่แหล่งน้ำ 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - กิจกรรมบำรุงรักษาอุปกรณ์ก่อสรา้งจะต้องดำเนินการในบริเวณพื้นที่พ้ืนแข็ง และมีการเก็บกักท่ี
เหมาะสม เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำมันลงสู่แหล่งน้ำ เช่น ทำคันกั้น ร่อง หรือมีการเตรียม
พื้นที่เฉพาะสำหรับซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ เป็นต้น หรือวิธีการอื่นท่ีเหมาะสม 

- พื้นทีก่่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - จัดเตรียมอุปกรณ์และวัสดุดูดซับสำหรับทำความสะอาดน้ำมัน หรือน้ำมันเชื้อเพลิงปริมาณ
เล็กน้อยที่อาจหกรั่วไหลในพื้นที่ เช่น ข้ีเลื่อย เศษผ้า หรือ ทราย เป็นต้น 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - ให้ตั้งสำนักงานสนามช่ัวคราวและที่พักคนงานห่างจากแหล่งน้ำอย่างน้อย 50 เมตร เพื่อป้องกัน
การปนเปื้อนของน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายในพ้ืนท่ีสำนักงานสนามช่ัวคราวและที่พักคนงาน
ลงสู่แหล่งน้ำบริเวณใกล้เคียง 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - กรณีมีข้อขัดแย้งในการพิจารณาว่า ปัญหาน้ำทิ้งที่ เกิดขึ้นมาจากการก่อสร้างของโครงการให้
ดำเนินการแก้ไขทันทีและดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในแหล่งน้ำนั้นๆ ตามวิธีการ
มาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียและคุณภาพน้ำท้ิงที่ระบายออกจากโครงการ 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 
 

    



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)  หน้า 76 

ตารางท่ี 8-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะก่อสร้าง 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4. ด้านคุณภาพน้ำ 
ใต้ดิน 

- ดำเนินการขอต่อน้ำประปาจากการประปานครหลวง สำนักงานสาขาบางบัวทอง เพื่อนำ
น้ำประปามาใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - ห้ามขุดเจาะน้ำบาดาลมาใช้ในกิจการการก่อสร้างและการใช้ในบ้านพักคนงาน - พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

5. ด้านคมนาคมขนส่ง - หลีกเลี่ยงการขนส่งเครื่องจักรอุปกรณ์และวัสดุการก่อสร้างในเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่น  
และพื้นที่ชุมชน 

- พื้นที่ใกล้เคียง
พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - แจ้งแผนการก่อสร้างให้ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบเกี่ยวกับการก่อสรา้งโครงการ 
และการจราจรที่จะเพิ่มมากข้ึน 

- ชุมชนโดยรอบ
พื้นที่โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอความร่วมมือในการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
ด้านการจราจร และกรณีที่มีการขนส่งเครื่องจักรขนาดใหญ่จะต้อง ประสานงานกับหน่วยงาน
ดังกล่าวก่อนดำเนินการขนย้าย 

- หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - จัดให้มีป้ายหรือสัญญาณเตือนที่เห็นได้ชัดเจนท้ังเวลากลางวันและกลางคืนก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้าง
อย่างน้อย 100 เมตร และติดตั้งป้ายหรือสัญญาณเตือนก่อนก่อสร้าง 

- พื้นที่ใกล้เคียง
พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต้องใช้ผ้าใบปิดคลุมและต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของ
ยานพาหนะในการขนส่งเสมอ 

- เส้นทางการขนส่ง
ในระยะก่อสร้าง 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาที่มีการจราจรคับคั่งหรือช่ัวโมงเร่งด่วน เช่น เวลา 06.00- 09.00 
น. และเวลา 15.00-18.00 น. เป็นต้น 

- เส้นทางการขนส่ง
ในระยะก่อสร้าง 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - จัดให้มีทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง และเส้นทางจราจรที่แยกจากทางเข้า-ออก และกำหนดให้มี
เจ้าหน้าท่ีอำนวยความสะดวกและดูแลการเข้า-ออก ของรถทุกประเภทท่ีเข้าสู่พื้นที่โครงการ 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)  หน้า 77 

ตารางท่ี 8-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะก่อสร้าง 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

5. ด้านคมนาคมขนส่ง 
(ต่อ) 

- กำหนดให้มีการควบคุมความเร็วของพาหนะในบริเวณพื้นที่โครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ 
ช่ัวโมง และในพื้นที่อ่ืนๆ ไม่เกินกฎหมายกำหนด 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - กำหนดให้มีการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกมิให้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด - เส้นทางการขนส่ง
ในระยะก่อสร้าง 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - อบรมและควบคุมพนักงานขับรถที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างทุกชนิดให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอยา่ง
เคร่งครัด รวมทั้งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของการจัดการจราจรของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - กรณีที่เส้นทางจราจรเกิดการชำรุดเสียหายเนื่องจากกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะต้อง
ดำเนินการซ่อมแซมทันที 

- เส้นทางการขนส่ง
ในระยะก่อสร้าง 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

6. ด้านการจัดการมูล
ฝอยและกากของเสีย 

- จัดเตรียมถังขยะมูลฝอยพร้อมฝาปิดมิดชิด เพื่อรวบรวมขยะมูลฝอยที่เกิดจากคนงานและการ
ก่อสร้าง ส่งให้ อบต. คลองขวาง หรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการนำไปกำจัดทุกวัน 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - จัดให้มีระบบแยกขยะมูลฝอย โดยเศษวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ได้พิจารณานำกลับมาใช้ใหม่
ให้มากท่ีสุด หรือขายให้กับบริษัทที่มารับซื้อต่อไป 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - จัดให้มีพื้นท่ีกองเก็บเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้แล้วอย่างเป็นสัดส่วน - พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - ห้ามทิ้งขยะมูลฝอยลงในทางระบายน้ำ ท่อน้ำทิ้ง และแหล่งน้ำในบริเวณใกล้เคียงพ้ืนท่ีก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - ของเสียอันตราย ให้ทำการแยกประเภทและรวบรวมส่งหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต จากทาง
ราชการนำไปกำจัดต่อไป 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

    -  



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)  หน้า 78 

ตารางท่ี 8-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะก่อสร้าง 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

7. ด้านการระบายน้ำ
และป้องกนัน้ำท่วม 

- ออกแบบระบบระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการและโดยรอบ เพื่อป้องกันปัญหาการกีดขวางทาง
น้ำเดิม และปัญหาน้ำท่วมในพ้ืนท่ีใกล้เคียง 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - จัดทำรางระบายน้ำชั่วคราวและบ่อดักตะกอน ให้แล้วเสร็จในช่วง 1 เดือนแรกของการกอ่สร้าง 
เพื่อควบคุมการระบายน้ำจากการก่อสร้างไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ ทั้งนี้ให้มีการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพรางระบายน้ำชั่วคราวเป็นประจำ หากพบว่าชำรุดเสียหายให้ซ่อมแซม
ให้อยู่ในสภาพใช้งานโดยเร็ว 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย เศษวัสดุก่อสร้างลงรางระบายน้ำ - พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - ให้มีการดูแลรางระบายน้ำไม่ให้อุดตันอย่างสม่ำเสมอ - พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

8. ด้านนิเวศวิทยา
แหล่งน้ำ 

- ควบคุมคนงานไม่ให้จับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำในพื้นที่ เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งกับชุมชนใน
ท้องถิ่น 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - กำหนดให้ตั้งที่พักคนงานก่อสร้างโครงการ ให้อยู่ห่างจากคลองห้าร้อยใหญ่อย่างน้อย 500 เมตร - พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

9. ด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 
และสขุภาพ 

1) ด้านการบริหารความปลอดภัย 
- ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องเสนอแผนงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม และ

แผนระงับเหตุฉุกเฉินให้โครงการเห็นชอบ และนำไปกำหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัด 

 
- พื้นที่ก่อสร้าง

โครงการ 

 
- ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้าง 

 
- บริษัท SEE8             

/อบจ. นนทบุร ี

 - โครงการจะต้องระบุข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับบริษัท
ผู้รับเหมาก่อสร้างในสัญญาว่าจ้างอย่างชัดเจน โดยจะต้องระบุครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครอง
ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของคนงานท่ีปฏิบัติงานในโครงการ 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)  หน้า 79 

ตารางท่ี 8-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะก่อสร้าง 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9. ด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 
และสขุภาพ (ต่อ) 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความปลอดภัยต่างๆในการ
ก่อสร้าง รวมทั้งตรวจสอบดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัยและเมื่อ
พบเหตุการณ์ผิดปกติจะต้องรายงานและเสนอแนวทางแก้ไขต่อผู้ควบคุมการก่อสร้างรับทราบ
ทันท ี

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - พนักงานทุกคนที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ จะต้องผ่านการอบรมและแนะนำด้าน
ความปลอดภัย 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - จัดให้มีการประชุมด้านความปลอดภัย เพื่อติดตามการดำเนินงานประจำวัน - พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย (security system) ประกอบด้วย การทำบัตรแสดงตน
พนักงานผู้รับเหมา การผ่านเข้าของบุคคลและยานพาหนะ สถานท่ีจอดรถและระเบียบจราจร 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - จัดให้มีป้ายเตือนในเขตก่อสร้าง พื้นที่อันตราย และพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - จัดให้มีระบบอนุญาตในการเข้าทำงานบางประเภทตามที่กฎหมายกำหนด - พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - กำหนดห้ามมิให้คนงานก่อสร้างพักอาศัยภายในพื้นที่ก่อสร้าง และโครงการต้องกำหนดให้
ผู้รับเหมาจัดหาที่พักคนงานก่อสร้าง และต้องสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 2) ด้านความปลอดภัยในที่ทำงาน 
- จัดแบ่งเขตในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน โดยแบ่งออกเป็นเขตก่อสร้าง เขตพักผ่อน

ในช่วงพักกลางวัน เขตจัดเก็บเครื่องมือและวัสดอุุปกรณแ์ละเขตกองเก็บวัสดุอุปกรณท์ี่ไม่ใช้แล้ว 

 
- พื้นที่ก่อสร้าง

โครงการ 

 
- ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้าง 

 
- บริษัท SEE8             

/อบจ. นนทบุร ี
 - ติดตั้งป้ายประกาศเตือนแนวเขตพื้นท่ีก่อสร้างของโครงการในสถานท่ีที่มองเห็นได้ชัดเจน  - พื้นที่ก่อสร้าง

โครงการ 
- ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้าง 
- บริษัท SEE8             

/อบจ. นนทบุร ี



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)  หน้า 80 

ตารางท่ี 8-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะก่อสร้าง 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9. ด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 
และสขุภาพ (ต่อ) 

- ติดป้ายสัญลักษณ์เตือนภัยในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น “เขตก่อสร้างห้ามเข้าก่อน ได้รับ
อนุญาต” “ห้ามสูบบุหรี่” เป็นต้น ซึ่งขนาดของป้ายเตือนมีขนาดที่สามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - ห้ามคนงานเข้าไปในพ้ืนท่ีกำลังก่อสร้างหรือเขตก่อสร้างนอกเวลาทำงาน โดยมิได้รับอนุญาต - พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการกระเด็น การตกหล่นของวัสดุ โดยใช้แผงกั้น ผ้าใบ หรือตาข่ายปิดกั้น
หรือรองรับ 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ โดยใช้หลักการของ 
House Keeping 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 3) ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับเคร่ืองจักร-อุปกรณ์ 
- จัดให้มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรต่าง  ๆ ให้ถูกต้อง ตรงตาม

วัตถุประสงค์ของเครื่องมือ เครื่องจักรแต่ละชนิดเพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการทำงานและความ
ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน 

 
- พื้นที่ก่อสร้าง

โครงการ 

 
- ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้าง 

 
- บริษัท SEE8             

/อบจ. นนทบุร ี

 - เครื่องมือ เครื่องจักรที่มีการใช้ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษและ
พนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยสำหรับเครื่องมือ เครื่องจักรเหล่านี้อย่างเคร่งครัด 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - ก่อนการใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักรและหลังการใช้งานทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ และ/หรอื
ซ่อมแซมแก้ไขเพื่อการใช้งานเป็นไปอย่างปกติ 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 4) ด้านการป้องกันอัคคีภัย 
- สูบบุหรี่เฉพาะสถานท่ีที่กำหนดไว้เท่าน้ัน 

 
- พื้นที่ก่อสร้าง

โครงการ 

 
- ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้าง 

 
- บริษัท SEE8             

/อบจ. นนทบุร ี



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)  หน้า 81 

ตารางท่ี 8-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะก่อสร้าง 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9. ด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย  

- บริษัทรับเหมาจะต้องชี้แจงและสาธิตให้คนงานทราบวิธีการใช้ถังเคมีดับเพลิงแบบมือถือและ
สัญญาณเตือนภัยต่าง ๆ 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

และสขุภาพ (ต่อ) - อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - ประสานงานกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ในกรณีที่ต้องการขอความ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในช่วง 1 เดือนก่อนการก่อสร้าง 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 5) การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
- เตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงานอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับ  

ลักษณะงาน 

 
- พื้นที่ก่อสร้าง

โครงการ 

 
- ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้าง 

 
- บริษัท SEE8             

/อบจ. นนทบุร ี

 - กำกับดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด - พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 6) ด้านการปฐมพยาบาล 
- จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งรถฉุกเฉินจำนวน 1 คัน ประจำพื้นที่ให้พร้อม

สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บไปส่งยังโรงพยาบาลใกล้เคียงตลอดเวลา 

 
- พื้นที่ก่อสร้าง

โครงการ 

 
- ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - ประสานงานกับสถานพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อจัดส่งผู้บาดเจ็บในกรณีฉุกเฉิน - พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 7) ด้านการสุขาภิบาล 
- จัดเตรียมถังบรรจุน้ำ เพื ่อเก็บสำรองน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคและบริโภคของคนงาน

ก่อสร้างอย่างเพียงพอ 

 
- พื้นที่ก่อสร้าง

โครงการ 

 
- ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้าง 

 
- บริษัท SEE8             

/อบจ. นนทบุร ี
 - จัดเตรียมน้ำดื่มที่สะอาดประเภทบรรจุถังพลาสติก หรือน้ำดื่มบรรจุขวดหรือถังน้ำสแตนเลส 

สำหรับคนงานก่อสร้างไว้ในพ้ืนท่ีก่อสร้างอย่างเพียงพอ 
- พื้นที่ก่อสร้าง

โครงการ 
- ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้าง 
- บริษัท SEE8             

/อบจ. นนทบุร ี



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)  หน้า 82 

ตารางท่ี 8-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะก่อสร้าง 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10. ด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
และสขุภาพ (ต่อ)  

- ต้องดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กฎหมาย
กำหนด และให้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเพื่อบำบัดของเสียและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นอย่าง
เหมาะสม 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

    - จัดให้มีบ่อพักน้ำทิ้งที่เกิดจากการล้างวัสดุอุปกรณ์และกิจกรรมการก่อสร้าง เพื่อตกตะกอนดิน  
และทรายก่อนระบายออกนอกพ้ืนท่ีก่อสร้าง หรือนำน้ำท้ิงกลับมาใช้ในการฉีดพรมบริเวณพื้นที่
ก่อสร้างเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - จัดให้มีถังขยะขนาด 200 ลิตร ที่มีฝาปิดมิดชิด รองรับขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ
ของคนงานไว้ ณ จุดต่าง ๆ อย่างเพียงพอ 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - ติดต่อ อบต. คลองขวาง หรือหน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากทางราชการให้นำขยะมูลฝอยท้ังหมด
ไปกำจัดไม่ให้ตกค้างในพ้ืนท่ี 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - พิจารณารับคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการเข้าทำงานเป็นอันดับแรก - พืน้ท่ีก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - ควบคุมกิจกรรมการก่อสร้าง และพฤติกรรมของคนงานก่อสร้าง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนใกล้เคียง 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - จัดให้มีขอบเขตที่พักคนงานชั่วคราว และพื้นที่ก่อสร้างอย่างชัดเจน ทั้งนี้กำหนดให้ผู้รับเหมา
จัดหาที่พักคนงานภายนอกพ้ืนท่ีก่อสร้าง โดยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่เบื้องต้น คือ ไม่อยู่
ในพื้นที่อ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม หรือพื้นที่ชุมชนที่อาจก่อความรบกวนแก่ประชาชนในพื้นที่
ใกล้เคียง 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - กำหนดกฎระเบียบการทำงานอย่างชัดเจน และควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด - พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)  หน้า 83 

ตารางท่ี 8-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะก่อสร้าง 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. ด้านเศรษฐกิจ-
สังคม 

- จัดทำแผนการจัดการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของแรงงานต่างด้าว ต่างถิ่น ไม่ให้ก่อ
ความรบกวนแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีใกล้เคียง ทั้งบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างและที่พักคนงาน 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - กรณีที่มีกิจกรรมดำเนินงานใด ๆ ของโครงการซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต และความเป็นอยู่
ของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ให้ประสานงานหน่วยงาน ท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ และช้ีแจงให้ผู้ได้รับผลกระทบรับทราบ 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - จัดให้มีศูนย์ประสานงานการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนที่ได้รับ
จากการก่อสร้างโครงการ ทั้งนี้กรณีเกิดข้อร้องเรียนจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนดังกล่าวโดยเร็วและให้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน 
พร้อมสรุปรายละเอียดวันเวลาที่รับเรื่องร้องเรียน ชื่อผู้ร้อง (ถ้ามี) และการดำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะหรือวิธีการแก้ไขข้อร้องเรียน 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - กำหนดขั ้นตอนการรับข้อร้องเรียน โดยให้มีช่องทางการรั บเรื ่องร้องเรียน ขั ้นตอนการ 
ดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาในการดำเนินงานที่ชัดเจน ทั้งนี ้ในกรณีที่แก้ไขข้อ
ร้องเรียนยังไม่แล้วเสร็จ ให้มีการแจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหากับผู้ร้องทุก 7 วัน 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

12. การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโดย  
ติดตั้งในบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการ ซึ่งประชาชนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน หรือเผยแพร่ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการก่อสร้างด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและผลการดำเนินการให้กับ
ชุมชนในพื้นที่รับทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ
โครงการตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการในช่องทางที่หลากหลายรูปแบบ เช่น แผ่นพับ ป้าย
แจ้งข่าว สื่อสิ่งพิมพ์ และเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น หรือตามรูปแบบ/วิธีการที่ชุมชนเสนอแนะ 

- พื้นที่โครงการและ
ชุมชนโดยรอบ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)  หน้า 84 

ตารางท่ี 8-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะก่อสร้าง 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12. การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ) 

- ส่งตัวแทนโครงการเข้าร่วมการประชุมประจำเดือนกับชุมชน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน 
ชี้แจงข้อซักถามและสร้างความเข้าใจความมั่นใจต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการตาม
ความเหมาะสม 

- ชุมชนโดยรอบ
พื้นที่โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการในการเข้าร่วมกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์
ต่าง ๆ กับชุมชน รวมทั้งติดตามรับเรื่องร้องเรียนและความเดือดร้อนรำคาญที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
โครงการ 

- พื้นที่โครงการและ
ชุมชนโดยรอบ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้หน่วยงานท้องถิ่น 
เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการ และเป็นข้อมูลให้ชุมชนรับทราบ ทุก 6 เดือน 
ในช่องทางที่หลากหลายรูปแบบ เช่น แผ่นพับ ป้ายแจ้งข่าว สื่อสิ่งพิมพ์ และเอกสารต่าง ๆ เป็น
ต้น หรือตามรูปแบบ/วิธีการที่ชุมชนเสนอแนะ 

- พื้นที่โครงการและ
ชุมชนโดยรอบ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - มีการตั ้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบส ิ ่งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Committee) ตั้งแต่เริ่มต้นการก่อสร้างโครงการ โดยให้มีผู้แทนจากภาคประชาชน ผู้แทนจาก
โครงการ และผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการที่แต่งตั้งให้ มีอำนาจ
หน้าที่ที่ชัดเจน เช่น การรับเรื่องร้องเรียน การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อส่งคม (CSR) 
ของโครงการ และการพิจารณาการปฏิบัติตามมาตรการของโครงการ เป็นต้น 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

หมายเหตุ : บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด (บริษัท SEE8) ก่อสร้างและบริหารโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภายใต้สัญญา
โครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

 
 
 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)  หน้า 85 

ตารางท่ี 8-3 ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ด้านคุณภาพอากาศ ก) ปล่องระบายมลพิษทางอากาศ (Stack) 
- ควบคุมค่าการระบายสารมลพิษทางอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องระบายมลพิษทางอากาศ ของ

โครงการ ต้องไม่เกินค่ามาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย ตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศจาก
โรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. 2553 หรือมาตรฐานล่าสุดที่กฎหมายบังคับใช้ โดยควบคุมค่าความเข้มข้น
และอัตราการระบายมลพิษทางอากาศจากปล่อง 
ปล่องเตามูฟวิ่งเบด (Moving Bed) จำนวน 2 ปล่อง แต่ละปล่องต้องมีค่าความเข้มข้นและอตัรา
การระบายมลพิษทางอากาศ ดังนี้ 
 ฝุ่นละออง (TSP) ให้มีความเข้มข้นไม่เกิน 35 มก./ลบ.ม. และอัตราการระบายไม่เกิน 0.63 

กรัม/วินาที 
 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ให้มีความเข้มข้นไม่เกิน 25 ส่วนในล้านส่วน และอัตราการ

ระบายไม่เกิน 1.19 กรัม/วินาที 
 ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) ให้มีความเข้มข้นไม่เกิน 94 ส่วนในล้านส่วน และอัตรา

การระบายไม่เกิน 3.20 กรัม/วินาที 
 ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) ให้มีความเข้มข้นไม่เกิน 12 ส่วนในล้านส่วน และอัตราการ

ระบายไม่เกิน 0.32 กรัม/วินาที 
 สารปรอท (Hg) ให้มีความเข้มข้นไม่เกิน 0.04 ส่วนในล้านส่วน และอัตราการระบายไม่เกิน 

7.2x10-4 กรัม/วินาที 
 แคดเมียม (Cd) ให้มีความเข้มข้นไม่เกิน 0.04 ส่วนในล้านส่วน และอัตราการระบายไม่เกิน 

7.2x10-4 กรัม/วินาที 

 
- พื้นที่โครงการ 

 
- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

 
- บริษัท SEE8             

/อบจ. นนทบุร ี

 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)  หน้า 86 

ตารางท่ี 8-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ด้านคุณภาพอากาศ 
(ต่อ) 

 ตะกั ่ว (Pb) ให้มีความเข้มข้นไม่เกิน 0.4 ส่วนในล้านส่วน และอัตราการระบายไม่เกิน 
7.2x10-3 กรัม/วินาที 

 ไดออกซิน/ฟิวแรน (Dioxin/Furan) ให้มีความเข้มข้นไม่เกิน 0.1 นก./ลบ.ม. และอัตราการ
ระบายไม่เกิน 1.8x10-9 กรัม/วินาที 

ปล่องเตาเผาแบบตะกรับ (Stoker) จำนวน 1 ปล่อง ต้องมีค่าความเข้มข้นและอัตราการระบาย
มลพิษทางอากาศ ดังนี้ 
 ฝุ่นละออง (TSP) ให้มีความเข้มข้นไม่เกิน 42 มก./ลบ.ม. และอัตราการระบายไม่เกิน 0.56 

กรัม/วินาที 
 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ให้มีความเข้มข้นไม่เกิน 25 ส่วนในล้านส่วน และอัตราการ

ระบายไม่เกิน 0.88 กรัม/วินาที 
 ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) ให้มีความเข้มข้นไม่เกิน 114 ส่วนในล้านส่วน และอัตรา

การระบายไม่เกิน 3.63กรัม/วินาที 
 ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) ให้มีความเข้มข้นไม่เกิน 12 ส่วนในล้านส่วน และอัตราการ

ระบายไม่เกิน 0.24 กรัม/วินาที 
 สารปรอท (Hg) ให้มีความเข้มข้นไม่เกิน 0.04 ส่วนในล้านส่วน และอัตราการระบายไม่เกิน 

5.4x10-4 กรัม/วินาที 
 แคดเมียม (Cd) ให้มีความเข้มข้นไม่เกิน 0.04 ส่วนในล้านส่วน และอัตราการระบายไม่เกิน 

5.4x10-4  กรัม/วินาที 
 ตะกั ่ว (Pb) ให้มีความเข้มข้นไม่เกิน 0.4 ส่วนในล้านส่วน และอัตราการระบายไม่เกิน 

5.4x10-3 กรัม/วินาที 
 ไดออกซิน/ฟิวแรน (Dioxin/Furan) ให้มีความเข้มข้นไม่เกิน 0.1 นก./ลบ.ม. และอัตราการ

ระบายไม่เกิน 1.3x10-9 กรัม/วินาที 

   



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  
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ตารางท่ี 8-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ด้านคุณภาพอากาศ 
(ต่อ) 

    ทั ้งนี ้ การรายงานผลให้อ้างอิงที ่สภาวะมาตรฐาน คือ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  
ความดัน 1 บรรยากาศที่สภาวะแห้ง โดยมีปริมาตรอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ (% excess 
air) ร้อยละ 50 หรือมีปริมาตรออกซิเจนส่วนเกินในการเผาไหม้ (% Oxygen) ร้อยละ 7 

   

 - ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบต่อเนื่อง (CEMs) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการ
ระบายสารมลพิษทางอากาศจากปล่อง โดยมีดัชนีท่ีตรวจวัดประกอบด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) ฝุ่นละอองรวม (TSP) หรือ
ค่าความทึบแสง (Opacity) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ออกซิเจน (O2) และอุณหภูมิโดยให้
รายงานผลที่สภาวะมาตรฐาน พร้อมทั้งติดตั้งจอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณ
ด้านหน้าประตูทางเข้าสถานที่กำจัดมูลฝอยของ อบจ.นนทบุรี และ อบต. คลองขวาง 

- ปล่องระบาย - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - ตำแหน่งและวิธีการติดตั้ง CEMs ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ US.EPA. เสนอแนะ รวมทั้งให้ มี
การตรวจสอบความถูกต้องของระบบ CEMs โดยหน่วยงานกลาง (Third Party) อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - กำหนดค่าสัญญาณเตือนความผิดปกติจาก CEMs 2 ระดับ ดังน้ี 
 ระดับ Alarm กำหนดไว้ที่ร้อยละ 85 ของค่ามาตรฐานฯ เมื่อมีสัญญาณ Alarm จาก CEMs 

โครงการสามารถตรวจสอบ และแก้ไขความผิดปกติรวมทั้งปรับสภาวะการเผาไหม้ให้ค่า
อัตราการระบายอยู่ท่ี ระดับต่ำกว่าร้อยละ 85 ตลอดระยะเวลาที่เดินระบบ 

 ระดับ High-Alarm กำหนดไว้ที่ร้อยละ 90 ของค่ามาตรฐานฯ เมื่อมีสัญญาณ High Alarm 
จาก CEMs โครงการจะเริ่มดำเนินการหยุดเดินระบบ (Shutdown) ทันท ี

- ปล่องระบาย - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - จัดทำแผนงานและแนวทางปฏิบัติเมื่อมีค่าสัญญาณเตือนจาก CEMs เพื่อควบคุมมิให้ค่าการ
ระบายมลพิษทางอากาศเกินกว่าค่าที่ควบคุม ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  
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ตารางท่ี 8-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ด้านคุณภาพอากาศ 
(ต่อ) 

- บันทึกสถิติที่ CEMs มีค่าสูงกว่าระดับ High Alarm ทุกครั้ง โดยบันทึกสาเหตุการแก้ไข และ
ระยะเวลาที่ดำเนินการแต่ละครั้ง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์บำบัดสารมลพิษให้สามารถใช้งานได้ดีอย่างต่อเนื ่อง โดยทำการ
ตรวจสอบและซ่อมบำรุงตามแผน Preventive Maintenance 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - จัดเตรียมอุปกรณ์และอะไหล่สำรองของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศให้เพียงพออย่างน้อย     
1 ชุด (ร้อยละ 100) เพื่อใช้ในการแก้ไขซ่อมแซมเมื่อเกิดการขัดข้องโดยทันที 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ ใน
การควบคุม ดูแล และตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการควบคมุมลพิษ
ทางอากาศ และเป็นไปตามกฎหมายกำหนด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - กำหนดแผนตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - บันทึกสถิติการชำรุดเสียหายและการซ่อมบำรุงระบบบำบัดมลพิษทุกหน่วยอย่างต่อเนื่อง ตลอด
ระยะเวลาการใช้งาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 ข) ด้านเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย 
- ใช้ขยะมูลฝอยชุมชนเป็นเชื้อเพลิงเท่านั้น โดยไม่รับขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ สารกัมมันตรังสี

หรือวัตถุอื่น ๆ (เช่น ขยะจากงานก่อสร้าง รื้อทำลาย อิฐ หิน คอนกรีต และมีขนาดใหญ่เกินกว่า 
ช่องรับมูลฝอยท่ีจะป้อนเข้าสู่เตาเผา) นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงของโครงการ 

 
- พื้นที่โครงการ 

 
- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

 
- บริษัท SEE8             

/อบจ. นนทบุร ี

 - เตรียมลักษณะเช้ือเพลิงมูลฝอยให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีการเผาไหม้ที่เลือกใช้ เช่น ขนาด และ
ความช้ืน เป็นต้น เพื่อควบคุมสภาวะการเผาไหม้ให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์และลดการระบาย
สารมลพิษ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  
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ตารางท่ี 8-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ด้านคุณภาพอากาศ 
(ต่อ) 

- ให้มีการปรับสภาพขยะมูลฝอย (Mechanical treatment) เพื่อให้ขยะมูลฝอยมีการผสมผสาน
สม่ำเสมอ และความชื้นลดลง โดยมีพนักงานควบคุมการใช้เครื่องจักร เช่น รถเครน เป็นต้น 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - กรณีมีการใช้เชื ้อเพลิงอื ่นในช่วงเริ ่มเดินระบบ (Startup) จะต้องใช้เชื ้อเพลิงที ่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนดและควบคุมค่าการระบายสารมลพิษทางอากาศเป็นไปตามค่า
ควบคุมของโครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 ค) ด้านกลิ่นรบกวน 
- ออกแบบให้ห้องรับขยะมูลฝอยเป็นห้องปิด โดยมีประตูปิดกั้นระหว่างบ่อรับขยะมูลฝอยกับลาน

ที่รถวิ่งเข้าเทขยะลงบ่อ ซึ่งจะเปิดให้เฉพาะรถขนขยะมูลฝอยวิ่งเข้าเพื่อเทขยะมูลฝอยลงสู่บ่อ
ขยะที่อยู่ภายในห้องและวิ่งกลับออกไปเท่าน้ัน 

 
- พื้นที่โครงการ 

 
- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

 
- บริษัท SEE8             

/อบจ. นนทบุร ี

 - ติดตั้งพัดลมเพื่อดูดอากาศจากภายในห้องรับขยะ บริเวณเหนือบ่อรับขยะและเหนือกรวยป้อน
ขยะเข้าสู่เตา เพื่อใช้เป็นอากาศสำหรับการเผาไหม้ในเตาเผาขยะ ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะทำให้
ความดันอากาศในและเหนือบริเวณดังกล่าวน้อยกว่าความดันบรรยากาศ และส่งผลให้กลิ่นและ
ฝุ่นละอองไม่แพร่กระจายออกสู่ภายนอกเพื่อช่วยลดปัญหากลิ่นเหม็นภายในห้องรับขยะมูลฝอย
และที่จะเล็ดลอดจากห้องรับขยะมูลฝอยออกสู่ภายนอก 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - บ่อรับขยะมูลฝอยจะต้องมีขนาดที่สามารถรองรับและเก็บกักขยะมลูฝอยไดอ้ย่างน้อย 3 - 5 เท่า
ของขีดความสามารถสูงสุดในการดำเนินการของเตาในแต่ละวัน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - กำจัดน้ำเสียจากขยะที่ไหลลงสู่ก้นบ่อรับขยะซึ่งมีความเข้มข้นสูงแตป่ริมาณไม่มากดว้ยการตดิตัง้
ระบบสูบออก ส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสียที่ออกแบบไว้ให้สามารถรองรับน้ำชะขยะได้ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - รถขนขยะมูลฝอยเข้าสู่พื้นที่โครงการต้องออกแบบให้ไม่มีน้ำชะขยะรั่วไหลลงสู่พื้น ในกรณีที่มี
น้ำชะขยะรั่วไหลจากรถขนขยะลงบนถนนหรือบริเวณต่าง ๆ ภายในพื้นที่โครงการต้องทำความ
สะอาด/ล้าง พื้นที่ดังกล่าวโดยทันทีเพ่ือป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)  หน้า 90 

ตารางท่ี 8-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ด้านคุณภาพอากาศ 
(ต่อ) 

ง) การควบคุมสารประกอบไดออกซิน (Dioxin) และฝุ่นละออง 
- การควบคุมอุณหภูมิในการเผาไหม้มูลฝอยไม่ต่ำกว่า 850 – 1,000 องศาเซลเซียส และก๊าซที่

เกิดจากการเผาไหม้มีเวลาอยู่ในห้องเผาไหม้ไม่น้อยกว่า 1 วินาที กรณีอุณหภูมิเผาไหม้ไม่นอ้ย
กว่า 1,000 องศาเซลเซียส และไม่น้อยกว่า 2 วินาที กรณีอุณหภูมิเผาไหม้ไม่น้อยกว่า 850 
องศาเซลเซียส เพื่อลดการเกิดสารประกอบไดออกซิน (Dioxin) และสารอินทรีย์อันตรายต่าง ๆ 
ที่เกิดจากการเผาไหม้เช้ือเพลิง 

 
- พื้นที่โครงการ 

 
- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

 
- บริษัท SEE8             

/อบจ. นนทบุร ี

 - ติดตั้งระบบฉีดถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) เพื่อดูดซับไดออกซิน (Dioxin) ลดการระบาย
สารประกอบไดออกซิน (Dioxin) ออกจากปล่อง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - ติดตั ้งระบบถุงกรอง เพื ่อดักจับฝุ ่นละอองและฝุ ่นละอองที่มีองค์ประกอบของไดออกซิน 
(Dioxin) จากอากาศ ก่อนท่ีจะระบายออกทางปล่อง  

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 จ) การควบคุมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซที่มีฤทธิ์เป็นกรด 
- ติดตั้งระบบการฉีดพ่นปูนขาว เพื่อดักจับก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) ก๊าซไฮโดรเจนฟลูออไรด์ 

(HF) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  

 
- พื้นที่โครงการ 

 
- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

 
- บริษัท SEE8             

/อบจ. นนทบุร ี
 - จัดทำบันทึกและรายงานปริมาณสารเคมีที่ใช้ในระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 
- บริษัท SEE8             

/อบจ. นนทบุร ี
 ฉ) การควบคุมก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) 

- ควบคุมอุณหภูมิการเผาไหม้ในห้องเผาไหม้ไม่ให้เกิน 1,300 องศาเซลเซียส เพื่อลดการเกิด 
Thermal NOX 

 
- พื้นที่โครงการ 

 
- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

 
- บริษัท SEE8             

/อบจ. นนทบุร ี
 - ควบคุมการเผาไหม้หรือติดตั้งระบบดักจับก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน เพื่อควบคุมการระบาย 

NOX ให้เป็นไปตามค่าควบคุม 
- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 
- บริษัท SEE8             

/อบจ. นนทบุร ี



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)  หน้า 91 

ตารางท่ี 8-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ด้านคุณภาพอากาศ 
(ต่อ) 

- ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดสภาวะการเผาไหม้แบบอัตโนมัติเพื่อให้สามารถตรวจสอบและปรับ
สภาวะการเผาไหม้ให้เหมาะสมตามค่าออกแบบ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 ช) การควบคุมฝุ่นละอองจากการขนส่งขยะมูลฝอยและการขนส่งเถ้า 
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลเรื่องการจราจรและจัดระบบคิวรถขนขยะมูลฝอย 

และแก้ไขปัญหาในช่วงที่มีรถบรรทุกเข้าสู่พื้นที่โครงการ 

 
- พื้นที่โครงการ 

 
- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

 
- บริษัท SEE8             

/อบจ. นนทบุร ี
 - กำหนดให้มีการตรวจสอบความเรียบร้อยของรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โครงการ โดยกระบะ

หรือส่วนบรรทุกต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย เพื่อไม่ให้มีการหกรั่วไหลระหว่างเส้นทางขนส่ง 
- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 
- บริษัท SEE8             

/อบจ. นนทบุร ี

 - กำหนดให้การลำเลียงเถ้าเป็นระบบปิด หรือแบบเถ้าเปียกโดยให้มีการฉีดพรมน้ำขณะทำการขน
ถ่ายเถ้าลงรถบรรทุก (Loading and Unloading) เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองระหว่าง
การขนถ่าย 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - เมื่อเสร็จสิ้นการขนถ่ายเถ้าลงรถบรรทุกให้ทำการเก็บกวาดเศษวัสดุและฝุ่นละอองที่หกหล่น อยู่
ในบริเวณพื้นท่ีโครงการให้เรียบร้อยโดยเร็ว 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - จัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบลำเลียงต่าง ๆ ในการขนถ่ายเชื้อเพลิง รวมทั้งระบบ
ลำเลียงเถ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่มีรอยรั่วโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นข้อต่อหรือจุดเปลี่ยน
ผ่านต่าง ๆ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

2. ด้านเสียง - ติดตั้งอุปกรณ์ลดระดบัเสยีงสำหรบัเครือ่งจักรที่มีเสยีงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ และจัดให้มีแนว
ป้องกันเสียงบริเวณพื้นที่ทำงานที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ ซึ่งมีบุคลากรปฏิบัติงาน
ประจำในพื้นที ่

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียงดัง เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า พัดลม
ดูดอากาศจากห้องเผาไหม้และการระบายไอน้ำ เป็นต้น โดยตรวจสอบแรงสั่นสะเทือน/ตั้งศนูย์
เพลาเครื่องจักรและตรวจสอบแท่นยึดจับเครื่องจักรเป็นประจำ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)  หน้า 92 

ตารางท่ี 8-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2. ด้านเสียง (ต่อ) - จัดทำแผนผังแสดงเส้นเสียง (Noise Contour Map) บริเวณพื้นที่อาคารส่วนผลิต และบริเวณ
พื้นที่ท่ีมีเสียงดังภายใน 1 ปีหลังเปิดดำเนินงาน และจัดทำซ้ำทุก 3 ปี เพื่อใช้กำหนดบริเวณพื้นที่
ที่มีเสียงดัง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - จัดทำสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนในบริเวณที่มีระดับเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ที่ครอบหู/ที่อุดหูสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงาน
หรือผู้ที่เข้าไปในบริเวณที่มีโอกาสได้รับเสียงเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ เป็นต้น และมีอุปกรณ์
ดังกล่าวสำรองไว้อย่างเพียงพอ โดยพนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงระหว่างที่ปฏิบัติงานใน
บริเวณนั้น ๆ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - จัดให้มีการดำเนินการตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ของ
โครงการอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่าอุปกรณ์และเครื่องจักรใดชำรุดหรืออาจได้รับความเสียหาย
ให้เปลี่ยนหรือซ่อมแซมทันที 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - จัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservative Program) ในการบริหารจัดการ 
ป้องกันไม่ให้พนักงานสัมผัสระดับเสียงดังเป็นเวลานาน เช่น กำหนดระยะเวลาการทำงานเพื่อ
ลดเวลาที่พนักงาน สัมผัสเสียงดัง การสลับพนักงาน/การสลับวันทำงานในพื้นที่มีเสียงดัง เป็นต้น 
และปรับปรุงข้อมูลอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - ควบคุมระดับเสียงริมรั้วของโครงการไม่ให้เกิน 70 เดซิเบลเอ - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการลงพื้นที่เพื่อสอบถามชุมชนใกล้เคียงถึงผลกระทบด้านเสียงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการเป็นระยะ ๆ เพื่อหาแนวทางลดผลกระทบดังกล่าว 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)  หน้า 93 

ตารางท่ี 8-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3. ด้านคุณภาพน้ำ - จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดเพียงพอในการบำบัดน้ำเสีย
จากการอุปโภคและบริโภคของพนักงานท้ังหมดของโครงการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก่อน
นำมาใช้ประโยชน์ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - บ่อรองรับขยะมูลฝอยต้องทำเป็นพื้นคอนกรีต และให้มีการป้องกันการรั่วไหลของน้ำชะขยะมูล
ฝอยในกรณีพื้นแตกร้าว เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - ออกแบบระบบแยกน้ำฝนปนเปื้อนและน้ำฝนไม่ปนเปื้อนออกจากกัน พร้อมท้ังตรวจสอบระบบ
ระบายน้ำฝนปนเปื้อนและน้ำฝนไม่ปนเปื้อนเป็นประจำ ทั้งนี้น้ำฝนที่อาจมีการปนเปื้อนให้มีการ
บำบัดให้ได้ตามมาตรฐานก่อนปล่อยออกจากโครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - จัดให้มีรางรวบรวมและบ่อพักน้ำชะมูลฝอยแยกจากน้ำเสียส่วนอื่น ๆ และตรวจสอบคุณภาพ
ก่อนส่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - น้ำเสียจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ จะต้องมีการบำบัดเบื ้องต้นที ่ถังปรับสภาพน้ำเสีย  
(Neutralizing pit) ให้ค่าความเป็นกรด-ด่าง ก่อนรวบรวมเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - น้ำชะมูลฝอยที่ไม่สามารถนำไปฉีดพ่นในห้องเผาไหม้ของเตาเผาขยะมูลฝอยได้จะต้องผ่านการ
บำบัดเบื้องต้น และผ่านการบำบัดให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งที่กฎหมายกำหนด
ก่อนนำมาใช้ประโยชน์ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - จัดให้มีระบบแยกน้ำและน้ำมัน (Oil Separation) โดยน้ำมันที่รวบรวมได้ให้ส่งให้หน่วยงานรับ
จัดการของเสียอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำไปกำจัด  

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีความสามารถรองรับน้ำชะขยะและน้ำลา้งรถขนขยะประมาณ 250 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - จัดให้มีระบบนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ (Water Reclamation Plant) เพื่อปรับปรุงคุณน้ำทิ้งที่
ผ่านการบำบัดแล้วและนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ภายในโครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  
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ตารางท่ี 8-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3. ด้านคุณภาพน้ำ 
(ต่อ) 

- ควบคุมคุณภาพน้ำทิ ้งภายหล ังการบำบ ัดให้ม ีค ุณภาพน้ำท ิ ้ งตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือมาตรฐานล่าสุดที่
กฎหมายบังคับใช้ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - จัดให้มีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งที่มีความเข้มข้นสูงจาก Water Reclamation Plant (High 
Concentration Plant) เพื่อลดปริมาณก่อนส่งกำจัดภายนอก 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - ติดตั้งระบบตรวจวัดน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ เช่น เครื่องวัดบีโอดี/ซีโอดี เครื่องตรวจวัดค่าการนำ
ไฟฟ้า เป็นต้น 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - จัดให้มีบ่อพักน้ำทิ้งภายในโครงการเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนนำมาใช้ประโยชน์ภายใน
พื้นที่โครงการ เช่น รดน้ำต้นไม้และพื้นที่สีเขียว ใส่ในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำหมุนเวียน
กลับไปใช้ใหม่ เป็นต้น 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์ของระบบเป็นประจำ ให้ระบบบำบัด
น้ำเสียสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการควบคุมดูแลการจัดการน้ำเสียของโครงการ - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

4. ด้านคุณภาพน้ำใต้
ดิน 

- ดำเนินการขอต่อน้ำประปาจากการประปานครหลวง สำนักงานสาขาบางบัวทอง เพื่อนำ
น้ำประปามาใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

5. ด้านคมนาคมขนส่ง - อบรมและควบคุมให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่โครงการกำหนด
ขึ้นอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ตรวจสอบสภาพรถที่ใช้ในโครงการทุก 6 เดือน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - ควบคุมบริษัทที่ขนส่งสารเคมีและบริษัทที่ได้รับอนุญาตในการขนส่งกากของเสียให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

- พื้นที่โครงการและ
เส้นทางขนส่ง 

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  
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ตารางท่ี 8-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

5. ด้านคมนาคมขนส่ง 
(ต่อ) 

- กำหนดให้เจ้าหน้าที่ควบคุมความเร็วของพาหนะภายในพื้นที่โครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ 
ช่ัวโมง และเส้นทางภายนอกพ้ืนท่ีโครงการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - ปิดคลุมวัสดุที่ขนออกจากพ้ืนท่ีให้มิดชิดเพื่อป้องกันการตกหล่นและฟุ้งกระจาย - รถบรรทุกขนส่ง - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - กำหนดเส้นทางเดินรถเก็บขนขยะมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการ และติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจร
ให้ชัดเจน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - การขนส่งเถ้าออกนอกพื้นที่โครงการ รถขนส่งเถ้าต้องปิดคลุมส่วนบรรทุกให้มิดชิด เพื่อลดการ
ฟุ้งกระจายหรือตกหกหล่นของเถ้าขณะทำการขนส่ง 

- รถบรรทุกขนส่ง - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - หลีกเลี ่ยงการขนส่งเถ้าออกนอกพื ้นที ่โครงการในชั่วโมงเร่งด่วนเช้าและเย็น ได้แก่ 07.00- 
09.00 น. และ 16.00-18.00 น. 

- เส้นทางคมนาคม
ขนส่งที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - กำหนดให้มีการติดเบอร์โทรศัพท์ที่รถขนส่งเถ้าเพื่อเป็นช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนมายัง
โครงการ 

- รถบรรทุกขนส่ง - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - จัดให้มีพื้นที่จอดรถขนส่งขยะมูลฝอยและรถขนส่งเถ้าอย่างเพียงพอ เพื่อไม่ให้มีการจอดรถ
ออกมาในพื้นที่ด้านนอกโครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

6. ด้านการใช้น้ำ - ให้มีการหมุนเวียนน้ำใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - ตรวจสอบสภาพท่อน้ำและซ่อมแซมท่อน้ำท่ีรั่วทันที เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำ - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

7. การระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วม 

- ให้โครงการปรับถมพื้นที่ให้มีระดับความสูงประมาณ 1.5 เมตร (จากระดับถนนสาธารณะด้าน
ทิศตะวันออกเฉียงใต้) เพื่อป้องกันผลกระทบจากน้ำท่วม 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)  หน้า 96 

ตารางท่ี 8-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

7. การระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วม 

- จัดสร้างระบบระบายน้ำฝนภายในพ้ืนท่ีโครงการแยกออกจากระบบรวบรวมน้ำเสีย - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 (ต่อ) - จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำฝนขนาด 10,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถรองรับน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่
โครงการไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง และระบายน้ำฝนออกจากโครงการด้วยอัตราการระบายไม่เกิน
กว่าก่อนการพัฒนาโครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - จัดให้มีระบบระบายน้ำฝนท่ีมีโอกาสปนเปื้อน 15 นาทีแรก เพื่อรวบรวมน้ำท้ังหมดไปยังบ่อแยก
น้ำมัน (Oil Separator) เพื่อแยกน้ำมันก่อนสูบไปกำจัด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - กำหนดให้มีแผนการขุดลอกตะกอนในรางระบายน้ำของโครงการอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะช่วง
ก่อนเข้าฤดูฝน หากตื้นเขินหรือชำรุดเสียหายให้ดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

8. ด้านการจัดการมูล
ฝอยและกากของเสีย 

- จัดให้มีถังพักขยะมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการ และนำขยะมูลฝอยดังกล่าวไปยังอาคารเตรียม
ขยะ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - การจัดการกากของเสียจากกระบวนการผลิตให้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2548 และประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ตั้งสถานที่ฝัง
กลบกากของเสียหรือกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ฉบับล่าสุด  

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - กากของเสียที่ต้องอาศัยผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จะต้องวิเคราะห์องค์ประกอบของสาร
อันตรายในน้ำชะ เพื่อจำแนกว่าเป็นประเภทอันตรายหรือไม่ก่อนกำหนดวิธีการบำบัดกำจัดที่
เหมาะสมตามกฎหมายต่อไป ได้แก่ เถ้าหนักและเถ้าเบา (bottom ash และ fly ash) กาก
ตะกอนจากบ่อปรับสภาพน้ำเสีย กากตะกอนจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ เป็นต้น 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิตที่เป็นของเสียอันตรายเก็บรวบรวมไว้ในพื้นที่
เก็บของเสีย จากนั้นส่งกำจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการรับไปกำจัด 
ได้แก่ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)  หน้า 97 

ตารางท่ี 8-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8. ด้านการจัดการมูล
ฝอยและกากของเสีย 
(ต่อ) 

 ขวดพลาสติกบรรจุสารเคมีเศษสีกระป๋องสเปรย์เศษผ้า/ถุงมือ/วัสดุและขยะอันตราย  จาก
อาคารสำนักงาน เช่น หลอดไฟฟ้า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ และถ่านไฟฉายใช้งานแล้ว เป็นต้น 

 น้ำมันเครื่องใช้แล้ว/สารเคมีเสื่อมสภาพ 

-  -  -  

 - จัดให้มีสถานที่จัดเก็บกากของเสีย โดยเป็นที่ที่มีหลังคาปิดคลุมและพื้นคอนกรีต แยกประเภท
ของเสียและติดป้ายชัดเจน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - คัดแยกขยะและนำส่วนท่ีสามารถใช้ใหม่กลับไปใช้ประโยชน์ - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - การนำเถ้าออกไปกำจัดภายนอก ให้ดำเนินการให้สอดคล้องกับผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัตกิาร 
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 หรือกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ฉบับล่าสุด และ
จะต้องดำเนินการขออนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปีละ 1 ครั้ง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

9. ด้านนิเวศวิทยา
แหล่งน้ำ 

- ห้ามไม่ให้พนักงาน และคนงานโรงไฟฟ้าจับสัตว์น้ำในพ้ืนท่ี - แหล่งนำ้สาธารณะ
ใกล้เคียงโครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาในท้องถิ่นลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- แหล่งนำ้สาธารณะ
ใกล้เคยีงโครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

10. ด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 
และสขุภาพ 

ก) มาตรการทั่วไป 
- พิจารณากำหนดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายของโครงการ และหาแนวทางป้องกัน

และแก้ไขความเสี่ยงในแต่ละพื้นท่ี 

 
- พื้นที่โครงการ 

 
- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

 
- บริษัท SEE8             

/อบจ. นนทบุร ี



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)  หน้า 98 

ตารางท่ี 8-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10. ด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 
และสขุภาพ (ต่อ) 

- ดำเนินการตามกฎหมาย ข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือกฎหมายแรงงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นปัจจุบัน 
 การเก็บรักษา การขนถ่ายและเคลื่อนย้ายสารเคมี 
 การฝึกซ้อมและใช้อุปกรณ์ผจญเพลิง 
 กฎระเบียบเกี่ยวกับการทำงานในบริเวณที่มีโอกาสเกิดอันตราย 
 การตรวจสอบความปลอดภัยในสถานท่ีทำงาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

  การฝึกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
 การป้องกันอันตรายจากความร้อนและไฟฟ้า 
รวมทั้ง จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมรวมถึงข้อปฏิบัติเพื่อ
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับพนักงานตามลักษณะงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน 

   

 - จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานท่ีทำงาน สัมผัสขยะ 
ดังนี ้
 พนักงานทุกคนต้องสวมถุงมือ ผ้าปิดจมูก สวมรองเท้านิรภัยในขณะปฏิบัติงาน 
 ห้ามพนักงานทุกคนสูบบุหรี่ภายในอาคาร 
 พนักงานทุกคนจะต้องรับประทานอาหาร และพักผ่อนบริเวณอาคารโรงอาหารที่มีการ

จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - จัดตั้งคณะกรรมการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและดูแลงาน
ด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการประชุมทุก ๆ เดือน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - กำหนดให้มีการติดตั้งระบบเตือนภัยต่างๆ ตามกฎกระทรวงและพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)  หน้า 99 

ตารางท่ี 8-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10. ด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย  

- จัดให้มีอุปกรณ์ในการดับเพลิงอย่างเพียงพอเหมาะสมในจำนวนไม่น้อยกว่ามาตรฐาน NFPA 
และ/หรือตามที่กฎหมายกำหนด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

และสขุภาพ (ต่อ) - จัดให้มีป้ายเตือนในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อพนักงาน - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทงาน
แก่พนักงาน เช่น ท่ีครอบหู ที่อุดหู แว่นตานิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือ และหน้ากาก เป็นต้น 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - จัดให้มีแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตฉุุกเฉินภายในพ้ืนท่ีโครงการ ตามความรุนแรงของเหตุฉุกเฉิน 
และให้มีช่องทางการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก และมีการฝึกซ้อม
ตามแผน ดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - จัดตั้งทีมดับเพลิงและฝึกซ้อมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่กฎหมายกำหนด - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - กำหนดแผนการตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องจักร และระบบไฟฟ้าต่างๆ ระบบ
สัญญาณแจ้งเหตุและระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย อย่างสม่ำเสมอ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานและจัดทำสมุดสุขภาพประจำตัวพนักงาน  ตามที่กฎหมาย
กำหนด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - กำหนดให้มีการสับเปลี่ยนหรือหมุนเวียนหน้าที่ของพนักงานในกรณีที่ตรวจพบหรือเกิดความ
ผิดปกติของสุขภาพของพนักงาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุสาเหตุการดำเนินการแก้ไขในแต่ละกรณีของอุบัติเหตุ - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในสถานประกอบการตามกฎหมายกำหนด - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)  หน้า 100 

ตารางท่ี 8-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10. ด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 
และสขุภาพ (ต่อ) 

ข) ความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำ 
- ควบคุมการติดตั้ง การใช้งาน การซ่อมแซมและดัดแปลง ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่กำหนด

ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และระเบียบ ประกาศหรือกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
- พื้นที่โครงการ 

 
- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

 
- บริษัท SEE8             

/อบจ. นนทบุร ี
 - จัดให้มีวิศวกรควบคุมและอำนวยการใช้หม้อน้ำ วิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำ หรือหม้อต้มน้ำที่ใช้

ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน และผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำ
ความร้อน โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องขึ ้นทะเบียนตามระเบียบและวิธีการที ่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมกำหนด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - ตรวจสอบและทดสอบความพร้อมของระบบก่อนเปิดใช้งานโดยการควบคุมของผู้ประกอบ  
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ได้รับอนุญาตตามตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร พ.ศ. 2542 หรือ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - ให้มีการทดสอบความปลอดภัยในการใช้งานของหม้อน้ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยวิศวกรสาขา
เครื่องกลประเภทสามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 ค) ความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน 
- การใช้งานระบบไฟฟ้าในโรงงาน ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักวิชาการหรือมาตรฐานที่

ยอมรับ 

 
- พื้นที่โครงการ 

 
- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

 
- บริษัท SEE8             

/อบจ. นนทบุร ี
 - ต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าใน

โรงงานเป็นประจำทุกปีตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด 
- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 
- บริษัท SEE8             

/อบจ. นนทบุร ี
 - ต้องจัดให้มีแผนการซ่อมบำรุง เครื่องจักร อุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย ตลอด

ระยะเวลาการใช้งานตามข้อกำหนดของผู้ผลิตที่เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ วิศวกรรม 
และความปลอดภัย 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

     



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)  หน้า 101 

ตารางท่ี 8-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10. ด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 
และสขุภาพ (ต่อ) 

ง) ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี 
- รวบรวมและจัดทำแฟ้มเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ของสารเคมีภัณฑ์ทุกชนิดที่มีการใช้

งานตาม Chemical List และจัดเก็บไว้ในอาคาร พร ้อมทั ้งต ิดแผ่นป้ายหรือฉลากแจ้ง
รายละเอียดที่เกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ติดตั้งไว้ที่ภาชนะบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด 

 
- พื้นที่โครงการ 

 
- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

 
- บริษัท SEE8             

/อบจ. นนทบุร ี

 - จำแนกพื้นที่จัดเก็บสารเคมีออกเป็นประเภทต่างๆ โดยแบ่งจากคุณสมบัติตาม SDS โดยแยก
ชนิดของสารเคมีที่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยาต่อกัน เช่น กรด-ด่าง หรือสารเคมีที่ไม่สามารถที่จะ
นำมาจัดเก็บไว้ใกล้กันได้ เช่น สารเคมีไวไฟ เป็นต้น 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - จัดทำ Chemical List (เรียงตามลำดับตามตัวอักษร) แสดงรายการและอันตรายของสารเคมี
ทั้งหมดที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - บริเวณพื้นที่การจัดวางสารเคมีประเภทต่าง ๆ ต้องมีระบบระบายอากาศที่ดีเพื ่อให้มีการ
ไหลเวียนถ่ายเทของอากาศ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - ติดป้ายเตือนห้ามการกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดประกายไฟในอาคารเก็บสารเคมี - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงท่ีเหมาะสมและเพียงพอไว้ในบริเวณอาคารเก็บสารเคมี - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

11. ด้านเศรษฐกิจ-
สังคม 

- กำหนดมาตรการในการพิจารณารับคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการของ
โครงการเข้าทำงานเป็นอันดับแรกเพื่อช่วยคนในท้องถิ่นให้มีงานทำ และเพื่อทัศนคติที่ดีต่อ
โครงการ และลดผลกระทบต่อความสัมพ ันธ ์ของประชาชนและชุมชน โดยให้ม ีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบในช่วงที่มีตำแหน่งงานว่าง 

- พื้นที่โครงการและ
ชุมชนโดยรอบ
พื้นที่โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)  หน้า 102 

ตารางท่ี 8-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. ด้านเศรษฐกิจ-
สังคม (ต่อ) 

- กำหนดมาตรการในการคืนประโยชน์ให้กับชุมชนพื้นที่ เช่น การสนับสนุนหน่วยงานการศึกษา
ในพื้นที่ เพื ่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน เป็นต้น หรือหน่วยงานสาธารณสุชในการ
ป้องกันและรักษความเจ็บป่วย การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา การ
สนับสนุนแหล่งสาธารณะและพักผ่อนหย่อนใจของชุมชนและการให้การสนับสนุนสาธารณะ
ประโยชน์ต่าง ๆ เป็นต้น เช่น 

- พื้นที่โครงการและ
ชุมชนโดยรอบ 

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

  สนับสนุนการตรวจสุขภาพของชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ ปีละ 1 ครั้ง 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เช่น การมอบทุนการศึกษา กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมใน

โรงเรียน เป็นต้น 

   

  สนับสนุนกิจกรรมศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีในวาระสำคัญต่างๆ เช่น เทศกาล
เข้าพรรษา และเทศกาลออกพรรษา เป็นต้น 

 จัดให้มีกิจกรรมด้านความบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับชุมชนและหน่วยงานราชการ 
 สนับสนุนการปลูกต้นไม้เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง 

   

 - เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อคลายความวิตกกังวล - ชุมชนโดยรอบ
พื้นที่โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - จัดให้มีนโยบายเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจชุมชน หรือเสริมสร้างอาชีพ
ใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมแบบยั่งยืน 

- พื้นที่โครงการและ
ชุมชนโดยรอบ 

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - จัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์ และแผนมวลชนสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนใน
ขอบเขตที่โครงการสามารถดำเนินการได้ 

- พื้นที่โครงการและ
ชุมชนโดยรอบ 

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

  
 

   



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)  หน้า 103 

ตารางท่ี 8-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. ด้านเศรษฐกิจ-
สังคม (ต่อ) 

- กำหนดให้มีแผนการรับเรื ่องร้องเรียน โดยระบุช่องทางการรับเรื ่องร้องเรียน ขั้นตอน และ
ระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน รวมทั้งผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้  ในกรณีแก้ไข
ปัญหายังไม่แล้วเสร็จ ให้มีการแจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร้องเรียนทราบเป็น
ระยะทุก 7 วัน 

- พื้นที่โครงการและ
ชุมชนโดยรอบ 

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - ส่งตัวแทนโครงการเข้าร่วมการประชุมประจำเดือนกับชุมชน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน 
ชี้แจงข้อซักถามและสร้างความเข้าใจความมั่นใจต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการตาม
ความเหมาะสม 

- ชุมชนโดยรอบ
พื้นที่โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการในการเข้าร่วมกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์
ต่างๆกับชุมชน รวมทั้งติดตามรับเรื่องร้องเรียนและความเดือดร้อนรำคาญที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
โครงการ 

- พื้นที่โครงการและ
ชุมชนโดยรอบ 

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - จัดทำสัญญาประชาคม (Social Contract) เพื่อให้เป็นการยืนยันว่าการดำเนินงานของโครงการ
ได้ตระหนักถึงข้อกังวลใจ และความต้องการของชุมชน รวมถึงการป้องกันและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมต่อการยอมรับของสังคมโดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความเชื่อมั่น (Trust) ให้กับ
ชุมชนท้องถิ่น โดยให้ครอบคลุม 8 ประเด็น ดังน้ี 
 การดำเนินการโครงการจะกระทำภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายกำหนด 
 โครงการจะต้องได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อมจาก

คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ก่อนเริ่มก่อสร้าง 
 โครงการเผยแพร่ข้อมูลไปยังสื่อมวลชนท้องถิ่นโดยการนำเสนอข้อมูลและความคืบหน้าของ

โครงการเป็นระยะ ๆ รวมทั้งข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อสร้างความ
มั่นใจในการดำเนินงานของโครงการมากยิ่งขึ้น 

- พื้นที่โครงการและ
ชุมชนโดยรอบ 

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)  หน้า 104 

ตารางท่ี 8-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. ด้านเศรษฐกิจ-
สังคม (ต่อ) 

 โครงการจะจัดตั้ง “กองทุนประกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม” ชดเชยความเสียหายที่เกิดกับ
ชุมชน 

 โครงการจะจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Committee) เพื่อทำหน้าท่ีร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

 โครงการจะจัดให้มีช่องทางรับเรื ่องร้องเรียนโดยกำหนดบุคลากรที ่ร ับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจนและทันท่วงที 

 โครงการอนุญาตให้ประชาชนในชุมชนและผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการ
ได้ ทั้งนี้ผู้เข้าเยี่ยมชมจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบซึ่งบังคับใช้ในโครงการ 

 โครงการจะส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์โดยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ี 

   

 - ในกรณีที่เกิดความเสียหายใดๆ ต่อชุมชนอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของโครงการยินยอมที่
จะชดใช้ค่าเสียหายนั้น ๆ โดยได้กำหนดกรอบในการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ไว้ในเบื้องต้นด้วยการตั้งกองทุนประกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่
เริ่มก่อสร้างโครงการ 

- พื้นที่โครงการและ
ชุมชนโดยรอบ 

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

12. ด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและผลการดำเนินการให้กับ
ชุมชนในพื้นที่รับทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ
โครงการตลอดอายุการดำเนินโครงการในช่องทางที่หลากหลายรูปแบบ เช่น แผ่นพับ ป้ายแจ้ง
ข่าว สื่อสิ่งพิมพ์ และเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น หรือตามรูปแบบ/วิธีการที่ชุมชนเสนอแนะ 

- ชุมชนโดยรอบ
พื้นที่โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้หน่วยงานท้องถิ่น 
เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการ และเป็นข้อมูลให้ชุมชนรับทราบ ทุก 6 เดือน 
หรือตามรูปแบบ/วิธีการที่ชุมชนเสนอแนะ 

- ชุมชนโดยรอบ
พื้นที่โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)  หน้า 105 

ตารางท่ี 8-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12. ด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน  

- ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน  เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในพื้นที่ 

- ชุมชนโดยรอบ
พื้นที่โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

(ต่อ) - จ ัดต ั ้ งคณะกรรมการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อม ( EIA Monitoring 
Committee) เพื่อให้มีส่วนร่วมในการกำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ รวมถึงมีส่วนร่วมในการเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางป้องกันและแก้ไขข้อร้องเรียนจาก
แต่ละภาคส่วน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการเสนอแนะกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์และการชดเชย
เยียวยา โดยจะต้องจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จ
ก่อนเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ ท้ังนี้คณะกรรมการชุดดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้ 

- พื้นที่โครงการและ
ชุมชนโดยรอบ 

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 1) โครงสร้างคณะกรรมการฯ  
คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน 

กรรมการผู้แทนภาคราชการ/นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนจากโครงการ 
โดยกำหนดสัดส่วนตัวแทนจากภาคประชาชนไม่รวมภาคราชการ/นักวิชาการในท้องถิ่น

มากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการฯ ท้ังหมด มีรายละเอียดดังนี้ 
ก) ตัวแทนประชาชน (ต้องไม่เป็นผู้บริหารหรือผู้นำชุมชน) ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร แบ่งเป็น

เขตการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 18 ท่าน จาก อบต. คลองขวาง อบต. ไทรน้อย อบต. 
ขุนศรี อบต. ราษฏร์นิยม อบต. หน้าไม้ อบต. ทวีวัฒนา อบต. ไทรใหญ่ อบต. ละหาร ทต. ไทร
น้อย ทม. บางบัวทอง 

   

     



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)  หน้า 106 

ตารางท่ี 8-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12. ด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
(ต่อ) 

ข) ตัวแทนจากหน่วยงานราชการที่เกี ่ยวข้องจำนวน 5 ท่าน เช่น ผู ้แทนจากสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนจากหน่วยงานด้านสาธารณสุข
ของจังหวัดนนทบุรี และผู้แทนจากหน่วยงานด้านการปกครองในจังหวัดนนทบุรี (จังหวัด 
อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ค) ตัวแทนจากโครงการ จำนวน 1 ท่าน  
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จากตัวแทนจาก 3 ฝ่าย จะดำเนินการประชุมเพื่อคัดเลือกประธาน 

1 ตำแหน่ง รองประธาน 1 ตำแหน่ง และเลขานุการคณะกรรมการ 1 ตำแหน่ง จากนั้นให้
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของที่ประชุม 

การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในส่วนของตัวแทน
จากภาคประชาชนควรมีการจัดกระบวนการคัดเลือกตัวแทน โดยดำเนินการดังนี้ 

   

  หน่วยงานท้องถิ่นจัดให้ประชาชนเป็นผู้คัดเลือกตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล/อบต. 
 หน่วยงานท้องถิ่นแจ้งผลการคัดเลือกต่อประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพื่อรับทราบ และให้

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมภายใน 15 วันนับจากวันที่มีการคัดเลือก 
 หน่วยงานท้องถิ่นจัดให้ประชาชนเป็นผู้คัดเลือกตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล/อบต. 
 หากมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในเชิงไม่เห็นด้วยมากกว่า ร้อยละ 50 ของครัวเรือน ให้มีการ

คัดเลือกใหม่ และแจ้งผลต่อประชาชน 
 ส่งรายชื่อตัวแทนประชาชนของเทศบาล/อบต. ต่อโครงการหรือคณะกรรมการฯ เพื่อ

ดำเนินการต่อไป 

   



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)  หน้า 107 

ตารางท่ี 8-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12. ด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
(ต่อ) 

2) วาระของกรรมการและการพ้นสภาพ 
การกำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการฯ อาจกำหนดได้ตามความ

เหมาะสม หรือออกเป็นระเบียบของคณะกรรมการฯ โดยในเบื้องต้นอาจระบุข้อกำหนดไว้ ดังนี้ 
ก) กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันท่ีได้รับการประกาศแต่งตั้ง

และอาจได้รับการสรรหาหรือแต่งตั ้งให้เป็นกรรมการได้อีก โดยมีระยะในการดำรง
ตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ ติดต่อกัน 

ข) เมื่อครบกำหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการขึ้นมา
ใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกิน 90 วัน
นับตั้งแต่วันท่ีกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น 

ค) กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการ
ประเภทเดียวกันแทนภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งและให้ผู้ได้รับ 

   

 การสรรหาหรือได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการซึง่ตนแทน 

ง) กรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ เหลืออยู่น้อยกว่า 90 วันจะไม่
ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงก็ได้ และให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วย กรรมการเท่าท่ีเหลืออยู่ 

   



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  
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ตารางท่ี 8-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12. ด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
(ต่อ) 

จ) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 
(ก) ลาออกหรือไม่อาจทำหน้าที่ต่อไปได้ เช่น เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต เป็นต้น 
(ข) ไม่เข้าร่วมประชุมตามข้อกำหนดของคณะกรรมการติดต่อกัน 4 ครั ้ง หรือตามที่

คณะกรรมการกำหนด 
(ค) คณะกรรมการมีมติสองในสามให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งเพราะมีความประพฤติ

เสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ 
(ง) ย้ายภูมิลำเนาออกจากพื้นที่ท่ีมีภูมิลำเนาโดยรอบพื้นที่ศึกษาเกินกว่า 90 วัน 
(จ) ต้องคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่

ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันเกิดจากการกระทำโดยประมาท 
(ฉ) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้

ความสามารถ 
ฉ) หากมีกรรมการท่านใดประสงค์จะลาออกหรือไม่อาจทำหน้าที่ต่อไปได้ ให้มีหนังสือแจ้งต่อ

ประธานหรือฝ่ายเลขานุการอย่างน้อย 15 วัน ก่อนที่จะมีกำหนดการประชุมครั้งต่อไป 
และให้ฝ่ายเลขานุการนำรายช่ือคณะกรรมการท่านใหม่แจ้งต่อที่ประชุมในวาระต่อไป 

   

 3) อำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการฯ 
ก) ติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลให้โครงการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ เพ่ือแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

ข) ติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบ 
มาตรฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

   



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)  หน้า 109 

ตารางท่ี 8-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12. ด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
(ต่อ) 

ค) มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่
ได้รับจากการดำเนินโครงการ 

ง) ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการกับ
ชุมชนพิจารณามาตรการในการชดเชยเยียวยากรณีเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างชุมชน
กับโครงการ หากพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากโครงการรวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ชดเชยเยียวยาจนแล้วเสร็จ 

4) องค์ประชุมและความถี่ในการประชุม 
กำหนดให้มีวาระการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือมากกว่านั้นหากมีเหตุจำเป็นเรง่ดว่น 

เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนมวลชนสัมพันธ์ 

   

13. ด้านพ้ืนที่สีเขียว
และสนุทรียภาพ 

- จัดให้มีพื้นที่สีเขียว ภายในพื้นที่โครงการประมาณ 11,552 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 
11.59 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด  

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - การปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ีโครงการให้ปลูกไม้ยืนต้น โดยเลือกต้นไม้ที่มีใบหรือทรงพุ่มหนาแน่นที่เป็น
พืชประจำถิ่นและเหมาะสมกับสภาพดินบริเวณพื้นที่โครงการ  

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - พื้นที่สีเขียวและแนวกันชนโดยรอบพื้นที่โครงการให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร และให้มี
ระยะห่างระหว่างแถวและระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 1.5 เมตร รวมทั้งปลูกหญ้าแฝกหรือ
พืชคลุมดิน เพื่อชะลอการไหลของน้ำ และการพังทลายของดิน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - บำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพสวยงามตลอดเวลา และในกรณีที่มตี้นไม้
ตายให้ปลูกทดแทนภายใน 2 สัปดาห์ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

14. ด้านสุขภาพ - จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเวชภัณฑ์พร้อมยานพาหนะสำหรับพนักงานในกรณี
จำเป็นต้องนำส่งสถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทันที 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  
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ตารางท่ี 8-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

14. ด้านสุขภาพ (ต่อ) - สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทั ้งในด้านส่งเสริม ฟื้นฟูป้องกัน และการดูแลรักษา
สุขภาพของชุมชน โดยให้มีการรวบรวมข้อมูลสุขภาพของประชาชนจากหน่วยงานสาธารณสุข
ในพื้นที่เพ่ือนำมาวิเคราะห์แนวโน้มสุขภาพของประชาชน 

- สถานบริการด้าน
สาธารณสุขใน
พื้นที ่

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนนิการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - ให้ความร่วมมือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านใน
พื้นที่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและป้องกันสุขภาพของชุมชน 

- สถานบริการด้าน
สาธารณสุขใน
พื้นที ่

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสุขภาพในพื้นที่ในการสร้างเครือข่ายการดูแลและเฝ้า
ระวังภาวะสุขภาพของชุมชนอย่างต่อเนื่องร่วมกับการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม 

- สถานบริการด้าน
สาธารณสุขใน
พื้นที ่

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

หมายเหตุ : บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด (บริษัท SEE8) ก่อสร้างและบริหารโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภายใต้สัญญา
โครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)  หน้า 111 

ตารางท่ี 8-4 ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะก่อสร้าง 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด สถานที่ติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ด้านคุณภาพอากาศ - ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  

(PM10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
- ความเร็วและทิศทางลม 

- การตรวจว ัด TSP และ  PM10 โดยใ ช้
เครื่องวัดและวิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของก๊าซ
หรือฝุ ่นละอองในบรรยากาศโดยทั ่วไป
ระบบอื่นหรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษ
เห็นชอบ 

- ความเร ็วและทิศทางลม โดยใช้ Wind 
Speed & Wind Direction Recording 
Meter 

- จำนวน 2 สถานี (รูปที่ 
7.4-1) ได้แก่ 
 บ้านพักอาศัยด้านทิศ

เหนือ 
 บ้านพักอาศัยด้านทิศ

ตะวันออก 

- ทุก 6 เดือน ครั้งละ 7 
วันต่อเนื่อง ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง  

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

2. ด้านเสียง 
2.1 ชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้

พ้ืนที่โครงการ 

 
- ระดับเสียง เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 ชม.) 
- ระดับเสียงท่ีเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L90) 
- ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn) 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

 
- วิธ ีการตรวจวัดระดับเสียง ระดับเสียง

พื้นฐาน ระดับเสียงขณะมีการรบกวน การ
คำนวณค่าระดับเสียงขณะมีการรบกวน 
และค่าระดับการรบกวน ตามทีก่รมควบคุม
มลพิษเห็นชอบ 

 
- จำนวน 2 สถานี (รูปที่ 

7.4-1) ได้แก่ 
 บ้านพักอาศัยด้านทิศ

เหนือ 
 บ้านพักอาศัยด้านทิศ

ตะวันออก 

 
- ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 

วันต่อเนื่อง ครอบคลุม
กิจกรรมที่เกิดเสียงดัง 
เช่น การตอกเสาเข็ม
ระหว่างการก่อสร้าง
โดยตรวจวัดอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
- บริษัท SEE8             

/อบจ. นนทบุร ี

2.2 ริมรั้วโครงการ - ระดับเสียง เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 ชม.) - วิธ ีการตรวจวัดระดับเส ียง ตามที่ กรม
ควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

- จำนวน 4 สถานี (รูปที่ 
7.4-1) ได้แก่ 
 ริมรั้วดา้นทิศเหนือ 
 ริมรั้วดา้นทิศตะวันออก 
 ริมรั้วดา้นใต ้
 ริมรั้วดา้นทิศตะวันตก 

- ทุก 6 เดือน ครั้งละ 7 
วันต่อเนื่อง ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  
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ตารางท่ี 8-4 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะก่อสร้าง 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด สถานที่ติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

3. ด้านคุณภาพน้ำ - อัตราการไหล 
- อุณหภูมิ 
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- สารแขวนลอย (SS) 
- สารละลายทั้งหมด (TDS) 
- ค่าบีโอดี (BOD) 
- ค่าซีโอดี (COD 
- โคล ิฟอร ์มทั ้งหมด และฟีค ัลโคล ิฟอร์ม 

(TCB, FCB)  

- การตรวจสอบค่าคณุภาพน้ำทิ้ง ให้
เป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและนำ้เสีย
ของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่ง
ประเทศไทย หรือ Standard Methods 
for the Examination of Water and 
Wastewater ซึ่ง American Public 
Health Association, American Water 
Work Association และ Water 
Environment Federation ของประเทศ
สหรัฐอเมริกากำหนด หรือตามที่
คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศ
เห็นชอบ 

- จำนวน 1 สถานี  ได้แก ่
 บ่อพักน้ำท้ิงของ

โครงการ 
 

- ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

4. ด้านคมนาคมขนส่ง - บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุสาเหตุ พร้อม
แนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหาที ่อาจ
เกิดขึ้นจากการขนส่ง 

- การจดบันทึกทุกครั้งท่ีเกิดอุบัติเหตุ และ
รวบรวมข้อมูล 

- จัดทำเป็นสรุปรายเดือน 

- เส้นทางคมนาคมช่วง
ก่อสร้างโครงการ 

- ทุกวัน ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

5. ด้านการจัดการมูล
ฝอยและกากของเสีย 

- บันทึกปริมาณและวิธีการจัดการกากของ
เสียของโครงการ 

- การจดบันทึกและรวบรวมข้อมูล 
- จัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินการ 

- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ - การจดบันทึกและ
รวบรวมข้อมลู ทุก
เดือน  

- สรุปผลการดำเนินการ
ทุก 6 เดือน ตลอด 
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  
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ตารางท่ี 8-4 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะก่อสร้าง 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด สถานที่ติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

6. ด้านการระบายน้ำ
และป้องกนัน้ำท่วม 

- สภาพรางระบายน้ำชั ่วคราวและบ่อดัก
ตะกอน 

- ตรวจสอบด้วยสายตา - พื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ทุก 6 เดือน ครั้งละ 7 
วันต่อเนื่อง ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

7. ด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย และ
สุขภาพ 

- บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ โดยระบุสาเหตุ
ลักษณะของอุบัติเหตุผลต่อสุขภาพ จำนวน
ผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมทั้งระบุวิธีการแก้ไข
ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

- จดบันทึกและรวบรวมข้อมูล 
- จัดทำข้อมูลสรุป 

- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - บันทึกการประชุมคณะกรรมการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน 

- จดบันทึก - พื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ปีละ 1 ครั้ง - บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

8. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
8.1 การสำรวจสภาพ

เศรษฐกิจสังคม และ
ความคิดเห็นของ
ประชาชน  ผู้นำชุมชน 
สถานประกอบการ
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 
- การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม ความพึง

พอใจและความคิดเห็นของชุมชนในพื ้นที่
โดยรอบโครงการ ชุมชนที่ดำเนินการเก็บดัชนี
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พื้นที่อ่อนไหวพิเศษ เช่น 
ที่ตั ้งสถานพยาบาล วัด โรงเรียน หน่วยงาน
ราชการที่เกี ่ยวข้อง และผู้นำชุมชน เป็นต้น 
รวมทั ้ งสถานประกอบการโดยรอบพื ้นที่
โครงการ พร้อมทั้งสภาพการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ ้น ปัญหาและความต้องการ รวมถึง
สำรวจด ั ชน ี ความพ ึ งพอใจของช ุ มชน 
(Community Satisfaction Index) 

 
- การสำรวจตามหลักวิชาการและสถิติ 

พร้อมทั้งแสดงแผนที่การกระจายตัวใน
การเก็บข้อมูล 

 
- ชุมชนในพื้นที่โดยรอบ

โครงการ ชุมชนที่ดำเนิน 
การเก็บดัชนีคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีอ่อนไหว
พิเศษ เช่น ท่ีตั้ง
สถานพยาบาล วัด และ
โรงเรียน หน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง และ
ผู้นำชุมชน เป็นต้น 
รวมทั้งสถานประกอบ 
การโดยรอบพ้ืนท่ี
โครงการ  

 
- ปีละ 1 ครั้ง 

 
- บริษัท SEE8             

/อบจ. นนทบุร ี



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  
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ตารางท่ี 8-4 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะก่อสร้าง 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด สถานที่ติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

8.2 บันทึกปัญหาข้อ
ร้องเรียนต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินโครงการระยะ
ดำเนินการ รวมทั้ง
วิธีการและระยะเวลา
ในการแก้ไข 

- บันทึกปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ของชุมชนที ่มีต่อโครงการ รวมทั้งวิธีการ 
และระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข 

- บันทึกข้อร้องเรียนตามดัชนีท่ีกำหนดทุก
ครั้งท่ีมีการร้องเรียน 

- สรุปผลการดำเนินงาน 

- พื้นที่โครงการ และ
บริเวณโดยรอบ 

- ตลอดช่วงระยะ
ก่อสร้าง  

- สรุปผลทุก 6 เดือน 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

9. ด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

9.1 แผนด้านการ 
ประชาสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

 
 

- บันทึกกิจกรรมที ่โครงการดำเนินร่วมกับ
ชุมชนในพื้นที/่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที ่

 
 

- จดบันทึก 

 
 

- ชุมชน/หน่วยงานราชการ
ในพื้นทีใ่กล้เคียงพื้นที่
โครงการ 

 
 

- ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

 
 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

9.2 การจัดต้ัง
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  

- บันทึกและสร ุปผลการดำเน ินงานของ
คณะกรรมการ ฯ ทุก 6 เดือน 

- จดบันทึก - พื้นที่โครงการ และ
บริเวณใกล้เคียง 

- ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

10. สุขภาพ - สถิติผู้ป่วยโรคที่อาจเกี่ยวข้องกับผลกระทบ
ของโครงการ ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้ง
โครงการ 

- จดบันทึก - ชุมชนบริเวณพื้นท่ีศึกษา - ปีละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาก่อนสร้าง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

หมายเหตุ : บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด ก่อสรา้งและบริหารโครงการผลติพลังงานไฟฟา้จากขยะมูลฝอย จังหวดันนทบรุี ขององค์การบริหารส่วนจังหวดันนทบุรี ภายใตส้ัญญาโครงการให้
เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจดัการระบบกำจัดขยะมลูฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบรุี 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)  หน้า 115 

ตารางท่ี 8-5 ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะดำเนินการ 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด สถานที่ติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ด้านคุณภาพอากาศ 
1.1 คุณภาพอากาศจาก

ปล่อง 

 
- ฝุ่นละอองรวม (TSP)  
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX as NO2) 
- ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) 
- สารประกอบไดออกซิน (Dioxin) 

 
- เก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องระบาย

มลพิษทางอากาศและทำการวิเคราะห์
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
กำหนด 

 
- ปล่องระบายมลพิษทาง

อากาศ จำนวน 3 ปล่อง  

 
- ตรวจวัดทุก 6 เดือน 

ในช่วงเวลาเดียวกับ
การตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศ 

 
- บริษัท SEE8             

/อบจ. นนทบุร ี

1.2 คุณภาพอากาศจาก
ปล่องแบบอัตโนมัติ 

- ฝุ่นละอองรวม (TSP)  
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX as NO2) 
- ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) 
- ก๊าซออกซิเจน (O2) 
- ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) 
- อุณหภูมิ (Temperature) 

- เก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องระบาย
มลพิษทางอากาศและทำการวิเคราะห์
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
กำหนด 

- ปล่องระบายมลพิษทาง
อากาศ จำนวน 3 ปล่อง  

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการในช่วงที่มี
การผลิตไฟฟ้า 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - ตรวจสอบความถูกต้องของระบบ (CEMs 
Audit)  พร ้อมบ ันท ีกการทำงาน และ
ตรวจสอบความถ ูกต ้อง (Audit) ระบบ 
CEMs โดยหน่วยงานกลาง (Third Party) 

- ใช้วิธีการตรวจสอบตามข้อกำหนดของ 
U.S. EPA หรือวิธีที ่หน่วยงานราชการ
กำหนด 

- ปล่องระบายมลพิษทาง
อากาศ จำนวน 3 ปล่อง  

- ปีละ 2 ครั้ง - บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 

 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)  หน้า 116 

ตารางท่ี 8-5 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะดำเนินการ 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด สถานที่ติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

1.3 คุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ 

- ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  

(PM10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน  

(PM2.5) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 

ช่ัวโมง 
- ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 

ช่ัวโมงและ 24 ช่ัวโมง 
- ความเร็วและทิศทางลม 

- การตรวจวัด TSP PM10 PM2.5 NO2 SO2 
โดยใช้เครื่องวัดและวิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ย
ของก๊าซหรือฝุ ่นละอองในบรรยากาศ
โดยทั ่วไประบบอื ่นหรือวิธีอ ื ่นที ่กรม
ควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

- ความเร็วและทิศทางลม โดยใช้ Wind 
Speed & Wind Direction Recording 
Meter 

- จำนวน 4 สถานี (รูปที่ 
7.4-1) ได้แก่ 
 วัดคลองขวาง 
 วัดเนกขัมมาราม 
 โรงเรียนมารีย์วิทยา 

เซนต์แมรี่ 
 บ้านพักอาศัยด้านทิศใต้ 

(หมู่ที่ 6 ตำบลไทร
น้อย) 

- ทุก 6 เดือน ครั้งละ 
7 วันต่อเนื่อง ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ   
โดยทำการตรวจวดั
ช่วงเวลาเดียวกับการ
ตรวจวัดคณุภาพ
อากาศจากปล่อง 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

2. ด้านเสียง 
2.1 ชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้

พ้ืนที่โครงการ 

 
- ระดับเสียง เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 ชม.) 
- ระดับเสียงท่ีเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L90) 
- ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn) 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

 
- วิธีการตรวจวัดระดับเสียง ระดับเสียง

พื ้นฐาน ระดับเสียงขณะมีการรบกวน 
การคำนวณค่าระดับเสียงขณะมีการ
รบกวน และค่าระดับการรบกวน ตามที่
กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

 
- จำนวน 2 สถานี (รูปที่ 

7.4-1) ได้แก่ 
 บ้านพักอาศัยด้านทิศ

เหนือ 
 บ้านพักอาศัยด้านทิศ

ตะวันออก 

 
- ทุก 6 เดือน ครั้งละ 

7 วันต่อเนื่อง ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ 

 
- บริษัท SEE8             

/อบจ. นนทบุร ี

2.2 ริมรั้วโครงการ - ระดับเสียง เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 ชม.) - วิธีการตรวจวัดระดับเสียง ตามที่กรม
ควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

- จำนวน 4 สถานี (รูปที่ 
7.4-1) ได้แก่ 
 ริมรั้วดา้นทิศเหนือ 
 ริมรั้วดา้นทิศตะวันออก 
 ริมรั้วดา้นทิศใต ้
 ริมรั้วดา้นทิศตะวันตก 

- ทุก 6 เดือน ครั้งละ 
7 วันต่อเนื่อง ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี
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(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)  หน้า 117 

ตารางท่ี 8-5 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะดำเนินการ 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด สถานที่ติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

3. ด้านคุณภาพน้ำ - อุณหภูมิ 
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- สารแขวนลอย (SS) 
- สารละลายทั้งหมด (TDS) 
- ค่าบีโอดี (BOD) 
- โคล ิฟอร ์มทั ้งหมด และฟีค ัลโคล ิฟอร์ม 

(TCB, FCB) 
- โลหะหนัก  
 แมงกานีส (Mn)  
 แคดเมียม (Cd)  
 สังกะสี (Zn)  
 ตะกั่ว (Pb)  
 ปรอทท้ังหมด (Total Hg)  

- การตรวจสอบค่าคุณภาพน้ำทิ ้ง ให้
เป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย
ของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่ง
ประเทศไทย หรือ Standard Methods 
for the Examination of Water and 
Wastewater ซึ่ง American Public Health 
Association, American Water Work 
Association และ Water Environment 
Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกา
กำหนด หร ือตามท ี ่คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษประกาศเห็นชอบ 

- บ่อรวบรวมน้ำท้ิงก่อนเข้า
ระบบบำบดัน้ำเสีย 

- บ่อพักน้ำท้ิงภายหลังผ่าน
ระบบบำบดัน้ำเสีย 

- ทุก 3 เดือน - บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

4. ด้านคมนาคมขนส่ง - บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุสาเหตุ พร้อม
แนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหาที ่อาจ
เกิดขึ้นจากการขนส่ง 

- การจดบันทึกทุกครั้งท่ีเกิดอุบัติเหตุ และ
รวบรวมข้อมูล 

- จัดทำเป็นสรุปรายเดือน 

- เส้นทางคมนาคมของ
โครงการ 

- ทุกวัน ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

5. ด้านการจัดการมูล
ฝอยและกากของเสีย 

- บันทึกชนิดปริมาณและจัดการของเสียของ
โครงการ 

- การจดบันทึกและรวบรวมข้อมูล 
- จัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินการ 

- พื้นที่โครงการ - การจดบันทึกและ
รวบรวมข้อมูล ทุกเดือน  

- สรุปผลการดำเนินการ
ทุกป ีตลอดระยะเวลา 
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  
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ตารางท่ี 8-5 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะดำเนินการ 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด สถานที่ติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

6. ด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย  

     

6.1 จัดทำผังแสดงเส้น
เสียง (Noise 
Contour Map) 

- ผังแสดงเส้นเสียง (Noise Mapping/ Noise 
Contour) เพื่อใช้กำหนดพื้นที่ท่ีมีเสียงดัง 

- Integrated sound Level หรือวิธีการ
ท ี ่กำหนด และ/หร ือ เห ็นชอบโดย
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- บริเวณพื้นท่ีอาคารรับ
ขยะ และพื้นที่ท่ีมีเสียงดัง 

- ปีแรกของการ
ดำเนินการ และทุก 3 
ปี ตลอดระยะ
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

6.2 เสียงในสถานที่
ทำงาน 

- ระดับเสียง เฉลี่ย 8 ช่ัวโมง - Integrated sound Level หรือวิธีการ
ท ี ่กำหนด และ/หร ือ เห ็นชอบโดย
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- บริเวณเครื่องจักรที่มีเสียง
ดัง ได้แก่ อาคารรับขยะ 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

- ปีละ 2 ครั้ง ตลอด
ระยะดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 - ระด ับเส ียงท ี ่ล ูกจ ้างได ้ร ับเฉล ี ่ยตลอด
ระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน (TWA) 

- Integrated sound Level หรือวิธีการ
ท ี ่กำหนด และ/หร ือ เห ็นชอบโดย
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- บริเวณเครื่องจักรที่มีเสียง
ดัง ได้แก่ อาคารรับขยะ 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

- ปีละ 2 ครั้ง ตลอด
ระยะดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

6.3 ความร้อนในสถานที่
ทำงาน 

- อุณหภูมิเวทบัลบ์โกลบ (Wet Bulb Globe 
Temperature : WBGT)  

- WBGT Method ห ร ื อ ใ ช ้ ว ิ ธ ี ก า รที่
ก ำหนด  และ /หร ื อ เห ็ นชอบโดย
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

- บริเวณทีเ่ป็นแหล่งความ
ร้อน ได้แก่ หม้อไอน้ำ 
และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

- ปีละ 2 ครั้ง ตลอด
ระยะดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

6.4 แสงสว่างในสถานที่
ทำงาน 

- ระดับความเข้มของแสง - Lux Meter หรือวิธีการที่กำหนด และ/
หรือ เห็นชอบโดยหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง 

- บริเวณพื้นท่ีปฏิบัติงาน - ปีละ 2 ครั้ง ตลอด
ระยะดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

 
 
 

     



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)  หน้า 119 

ตารางท่ี 8-5 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะดำเนินการ 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด สถานที่ติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

7. ด้านสุขภาพ 
7.1 การติดสภาวะทาง 

สุขภาพ 

     

1) ประชาชนในพื้นที่
ใกล้เคียง 

- สถิติผู้ป่วยโรคที่อาจเกี่ยวข้องกับผลกระทบ
ของโครงการ ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้ง
โครงการ 

- จดบันทึกและรวบรวมข้อมูล 
- จัดทำข้อมูลสรุป 

- ชุมชนใกล้เคียง - รวบรวมข้อมลูสภาวะ
สุขภาพของประชาชน
จากสถานบริการ
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี 
ปีละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

2) พนักงานของ
โครงการ 

- สถิติอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย และการบาดเจ็บ
ของพนักงาน และสุขภาพพนักงาน 

- จดบันทึกและรวบรวมข้อมูล 
- จัดทำข้อมูลสรุป 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

7.2 การตรวจสุขภาพ
ทั่วไป 

     

1) สำหรับพนักงาน
ใหม ่

- ตรวจสุขภาพท่ัวไป 
- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 
- ตรวจเอ็กซเรย์ปอดและสมรรถภาพปอด 
- ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 
- ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น 

- รวบรวมผลการตรวจสุขภาพ - พนักงานใหม่ของโครงการ - ก่อนเข้าทำงานภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมาย
กำหนด 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

2) สำหรับพนักงาน
ประจำ 

- ตรวจสุขภาพท่ัวไป 
- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 
- ตรวจเอ็กซเรย์ปอดและสมรรถภาพปอด 
- ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 
- ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น 

- รวบรวมผลการตรวจสุขภาพ - พนักงานประจำของ
โครงการ 

- รายงานผลปีละ 1 
ครั้ง ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  
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ตารางท่ี 8-5 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะดำเนินการ 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด สถานที่ติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

8. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
8.1 การสำรวจสภาพ

เศรษฐกิจสังคม และ
ความคิดเห็นของ
ประชาชน ผู้นำชุมชน 
สถานประกอบการ
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 
- การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม ความพึง

พอใจและความคิดเห็นของชุมชนในพื ้นที่
โดยรอบโครงการ ชุมชนที่ดำเนินการเก็บดัชนี
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พื้นที่อ่อนไหวพิเศษ เช่น 
ที่ตั ้งสถานพยาบาล วัด โรงเรียน หน่วยงาน
ราชการที่เกี ่ยวข้อง และผู้นำชุมชน เป็นต้น 
รวมทั ้ งสถานประกอบการโดยรอบพื ้นที่
โครงการ พร้อมทั้งสภาพการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ ้น ปัญหาและความต้องการ รวมถึง
สำรวจด ั ชน ี ความพ ึ งพอใจของช ุ มชน 
(Community Satisfaction Index) 

 
- การสำรวจตามหลักวิชาการและสถิติ 

พร้อมทั้งแสดงแผนที่การกระจายตัวใน
การเก็บข้อมูล 

 
- ชุมชนในพื้นที่โดยรอบ

โครงการ ชุมชนที่ดำเนิน 
การเก็บดัชนีคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีอ่อนไหว
พิเศษ เช่น ท่ีตั้ง
สถานพยาบาล วัด และ
โรงเรียน หน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง และ
ผู้นำชุมชน เป็นต้น 
รวมทั้งสถานประกอบ 
การโดยรอบพ้ืนท่ี
โครงการ  

 
- ปีละ 1 ครั้ง ตลอด

ระยะเวลาดำเนินการ 

 
- บริษัท SEE8             

/อบจ. นนทบุร ี

8.2 บันทึกปัญหาข้อ
ร้องเรียนต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินโครงการระยะ
ดำเนินการ รวมทั้ง
วิธีการและระยะเวลา
ในการแก้ไข 

- บันทึกปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ของชุมชนที่มีต่อโครงการ รวมทั้งวิธีการ 
และระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข 

- บันทึกข้อร้องเรียนตามดัชนีท่ีกำหนดทุก
ครั้งท่ีมีการร้องเรียน 

- สรุปผลการดำเนินงาน 

- พื้นที่โครงการ และ
บริเวณโดยรอบ 

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ  

- สรุปผลทุก 6 เดือน 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

      



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
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ตารางท่ี 8-5 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ระยะดำเนินการ 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด สถานที่ติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

9. ด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

9.1 แผนด้านการ 
ประชาสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

 
 

- บันทึกกิจกรรมที ่โครงการดำเนินร่วมกับ
ชุมชนในพื้นที/่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที ่

 
 

- จดบันทึก 

 
 

- ชุมชน/หน่วยงานราชการ
ในพื้นทีใ่กล้เคียงพื้นที่
โครงการ 

 
 

- ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ 

 
 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

9.2 การดำเนินการของ
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  

- บันทึกและสร ุปผลการดำเน ินงานของ
คณะกรรมการ ฯ ทุก 6 เดือน 

- จดบันทึก - พื้นที่โครงการ และ
บริเวณใกล้เคียง 

- ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

10. ด้านพ้ืนที่สีเขียวและ
สุนทรียภาพ 

- บันทึกการบำรุงรักษาและปลูกทดแทนเป็น
ประจำ 

- การจดบันทึก - พื้นที่สีเขียวของโครงการ - ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ 

- บริษัท SEE8             
/อบจ. นนทบุร ี

หมายเหตุ : บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด (บริษัท SEE8) ก่อสร้างและบริหารโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภายใต้สัญญา
โครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
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รูปที่ 8.4-1 จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จงัหวัดนนทบุรี  
(สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี)  

เอกสารประกอบการประชมุ (ครั้งที่ 2)  หน้า 123 

ช่องทางติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 
 

หน่วยงาน ช่องทางการติดต่อ 

เจ้าของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

ที่อยู่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

 โทรศัพท์ 02-589-0494  
ผู้ประสานงานโครงการ โทรสาร 02-589-0494 ต่อ 608 
คุณดวงเนตร วรเพชรายุทธ อีเมล d_warapetcharayut@yahoo.com 

ผู้ก่อสร้างและบริหารโครงการ 
บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด   

ที่อยู่ 223/61 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ช้ัน 14 ถนน
สรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท์ 063-829-0533 
ผู้ประสานงานโครงการ โทรสาร 0-2361-5036 
คุณประเสริฐ นาคนิคาม อีเมล superearthenergy8@gmail.com 

บริษัทที่ปรึกษา 
บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด 
(Fourtier) 

ที่อยู่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

 โทรศัพท์ 02-105-4608 ต่อ 107 
ผู้ประสานงานโครงการ โทรสาร 02-105-4609 
คุณจันทร์ทิพย์ อยู่ดี อีเมล Chanthip@4tier.co.th 
 เว็บไซต์ www.4tier.co.th 
 เว็บเพจ www.facebook.com/4tierconsultants  

 


