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1. เหตุผลความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.1 ความเป็นมาโครงการ 

  บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จ ากัด ได้ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ภายในนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จ าหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคมฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ซึ่งปัจจุบันสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ใกล้หมดอายุแล้ว และบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขอต่ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ฉบับใหมก่ับ กฟผ. ทั้งนี้ การขอต่ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะด าเนินการย้ายที่ตั้ง
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ไปตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัด
ระยอง และจะมีก าลังการผลิตไฟฟ้าติดต้ังประมาณ 290 เมกะวัตต์ 

 การพัฒนาโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โกลว์ เอสพีพี 1 ใหม่ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ลงวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2561) ที่ก าหนดให้พลังความร้อนทุกประเภท ที่มีก าลังการผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ 
ขึ้นไป ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพ่ือเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ก่อนด าเนินการขออนุมัติ/อนุญาตในขั้นตอนต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงานฯ 

 การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โกลว์ เอสพีพี 1 มี
วัตถุประสงคข์องการจัดท ารายงานฯ ดังนี้ 

 1) เพ่ือศึกษาถึงข้อมูลรายละเอียดด้านต่าง ๆ ทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ เครื่องจักร
อุปกรณ์ กระบวนการผลิต เชื้อเพลิง สารเคมี ระบบเสริมการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ พนักงาน มลพิษและการควบคุม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชุมชนสัมพันธ์และการ
รับเรื่องร้องเรียน แผนการด าเนินการและการบริหารโครงการ  

 2) เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ประกอบด้วย ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ 
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต ในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานก่อนมี
การด าเนินโครงการ 

 3) เพ่ือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ ที่อาจมีผลกระทบด้าน
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงด าเนินการ  

 4) เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งช่วงก่อสร้างและช่วงด าเนินการ 

 5) เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการและด าเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นต่อโครงการ ทั้งการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการและขอบเขตการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงาน และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ -สังคม และความ
คิดเห็นต่อโครงการ 
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1.3 แนวทางการจัดท ารายงานฯ 

 การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ได้ด าเนินการตามแนวทางต่างๆ ที่
ได้จัดท าโดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพ่ือให้รายงานฯ มีความ
ครบถ้วนและสมบูรณ์ ดังนี้ 

 1)  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการ

ด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน

การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561) 

 2)  ประกาศส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ลงวันที่ 8 มกราคม 

2562) 

 3) แนวทางการจัดท าและหลักเกณฑ์การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน จัดท าโดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (สผ.) ฉบับล่าสุด 

 4) แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดท า

โดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ฉบับล่าสุด 

 5) แนวทางการใช้แบบจ าลองในการประเมินการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศ พ.ศ. 2556  
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2. สาระส าคัญของโครงการ 

2.1 ที่ตั้งโครงการ 

 โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โกลว์ เอสพีพี 1 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ต าบลบ้านฉาง 
อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (รูปที่ 2.1-1)  

 การเดินทางจากกรุงเทพมหานครเข้าสู่พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย สามารถเดินทางได้สะดวก โดยใช้
เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 มุ่งหน้าสู่จังหวัดระยอง เมื่อถึงบริเวณสี่แยกมาบข่า ให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 3191 ขับตรงต่อไป เมื่อถึงสามแยก ปตท. ให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3 ขับตรงต่อไปประมาณ 4 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสุขุมวิท 12 ขับตรงต่อไปประมาณ 3.4 
กิโลเมตร จะพบทางเข้าออกหลักของนิคมอุตสาหกรรมเอเชียด้านขวามือ เมื่อเข้าสู่นิคมฯ ให้ขับตรงไปตาม
ถนนสายหลักประมาณ 3.7 เมตร และเลี้ยวขวาเข้าถนนสายย่อยในนิคมฯ ขับตรงต่อไปประมาณ 900 เมตร 
จะพบที่ตั้งโครงการฯ  

2.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ 

  ภายในพ้ืนที่ โครงการฯ มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน แบ่งออกเป็น พ้ืนที่กระบวนการผลิต พ้ืนที่
สาธารณูปโภค ถนนและพ้ืนที่ว่าง พ้ืนที่อาคารส านักงาน และพ้ืนที่สีเขียว เป็นต้น 

2.3 เชื้อเพลิง 

 กระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน้ าของโครงการฯ จะใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเท่านั้น โดยจะรับก๊าซ
ธรรมชาติจากท่อก๊าซธรรมชาติจากท่อก๊าซ ปตท. ภายในนิคมฯ โดยจะเชื่อมต่อท่อส่งก๊าซธรรมชาติมายังพ้ืนที่
โครงการฯ 

2.4 สารเคมี 

 สารเคมีที่ใช้ในโครงการจะใช้ในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า หม้อน้ า และหอหล่อเย็น เช่น โซเดียม - 
ไฮดรอกไซด์ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ กรดซัลฟิวริก แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และสารป้องกันการเกิดตะกรัน 
โดยแหล่งที่มาของสารเคมีมาจากตัวแทนจ าหน่ายภายในประเทศ 

2.5 ผลิตภัณฑ์ 

 โครงการฯ จะมีก าลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งสูงสุดประมาณ 290 เมกะวัตต์ และผลิตไอน้ าได้สูงสุด
ประมาณ 60 ตัน/ชั่วโมง โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จะส่งให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้า 60 เมกะวัตต์ และส่วนที่เหลือจะจ าหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมฯ และใช้เองภายใน
โครงการอีกส่วนหนึ่ง 
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2.6  กระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน้ า 

 โครงการฯ เป็นโรงไฟฟ้าที่มีระบบผลิตไฟฟ้าเป็นแบบพลังความร้อนร่วม (Combine Cycle Power 
Plant ; CCPP) ประกอบด้วย เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ (GTG) จ านวน 4 ชุด เครื่องผลิตไอน้ า (HRSG) 
จ านวน 4 ชุด และเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้ า (STG) จ านวน 2 ชุด ท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
(รูปที่ 2.6-1) โดยมีกระบวนการผลิตดังนี้ 

 1) เครื่องกังหันก๊าซ ดูดอากาศผ่านส่วนที่ให้อากาศไหลเข้า ซึ่งอากาศเย็นจะถูกท าให้สะอาดก่อนที่จะ
ผ่านต่อไปยังเครื่องอัดอากาศซึ่งอากาศจะถูกอัดและผสมกับเชื้อเพลิง (ก๊าซธรรมชาติ) ในห้องเผาไหม้ซึ่งจะมี
การสันดาปเกิดขึ้น  

 2) ก๊าซร้อนที่เกิดจากการสันดาปจะไหลผ่านใบพัดของกังหันก๊าซ และเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่อยู่ติดกับ
กังหันก๊าซเกิดการเหนี่ยวน าและเกิดกระแสไฟฟ้าจ านวน 4 เครื่อง ก๊าซร้อนที่ผ่านเครื่องกังหันก๊าซแล้ว จะเข้า
สู่หน่วยผลิตไอน้ า (Heat Recovery Steam Generator; HRSG) เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า 

 3) ก๊าซร้อนที่ออกจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ ซึ่งยังคงมีพลังงานความร้อนเหลืออยู่จะส่งไปให้
ความร้อนแก่น้ าในเครื่องผลิตไอน้ า (HRSG) ต่อไป 

 4) ไอน้ าที่ได้จากการผลิตไอน้ าจะถูกส่งไปขับเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่อยู่ติดกับกังหันไอน้ า เกิดการ
เหนี่ยวน าและเกิดกระแสไฟฟ้า ไอน้ าที่น ามาหมุนกังหันไอน้ าแล้ว บางส่วนจะถูกแยกออกมาในระยะกลางของ
เครื่องกังหันไอน้ าและจะถูกส่งขายให้แก่ลูกค้าที่ต้องการไอน้ า ส่วนไอน้ าที่เหลือที่ผ่านออกจากเครื่องกังหันไอน้ า 
จะถูกส่งไปยังเครื่องควบแน่นเกิดเป็นน้ าคอนเดนเสทที่จะน าหมุนเวียนกลับไปใช้ผลิตไอน้ าใหม่ 

 5) น้ าร้อนจากเครื่องควบแน่นจะถูกท าให้เย็นลงโดยผ่านหอหล่อเย็น เมื่อน้ าตกจากหอหล่อเย็นจะถูก
ลมจากพัดลมในหอหล่อเย็นช่วยเป่าระบายความร้อนในน้ าออก โดยอุณหภูมิของน้ าหล่อเย็นที่ผ่านเครื่อง
ควบแน่นแล้วจะมีอุณหภูมิเพ่ิมสูงขึ้นจากอุณหภูมิน้ าเข้าประมาณ 10 องศาเซลเซียส และเมื่อผ่านเข้าหอหล่อเย็น
อุณหภูมิน้ าจะลดลงเป็นประมาณ 33 องศาเซลเซียส น้ าระบายความร้อนที่เย็นแล้วจะถูกรวบรวมลงสู่อ่างเก็บน้ า
ระบายความร้อนของหอหล่อเย็น (Cooling Tower Basin) และหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยจะมีการระบาย
น้ าทิ้งส่วนหนึ่ง (Blowdown Water) เพ่ือรักษาคุณภาพน้ าในระบบให้คงที่ ซึ่งน้ าดังกล่าวจะถูกระบายลงสู่บ่อพัก
น้ าทิ้งของโครงการ เพ่ือลดอุณหภูมิของน้ าทิ้งให้เป็นไปตามข้อก าหนดของนิคมฯ ก่อนระบายออกนอก
โครงการฯ ไปยังบ่อพักน้ าท้ิงภายในระบบบ าบัดน้ าเสียของนิคมฯ   
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รูปที่ 2.6-1 ผังแสดงการท างานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 

2.7 ระบบสาธารณูปโภคและระบบเสริมการผลิตต่าง ๆ 

 เนื่องจากโครงการฯ ตั้งอยู่ในนิคมฯ ดังนั้น โครงการจะรับบริการระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ จากนิคมฯ   

 1) แหล่งน้ าใช้ 

  โครงการฯ จะรับน้ าจากการจัดสรรของนิคมฯ มาปรับปรุงคุณภาพน้ าเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิต 
และการอุปโภคของพนักงาน  

 2) ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า 

  โครงการฯ จัดให้มีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า ซึ่งมีความสามารถผลิตน้ าใช้ได้เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้งาน 

 3) เครื่องควบแน่น  

  ท าหน้าที่ควบแน่นไอน้ าที่ออกมาจากเครื่องกังหันไอน้ า โดยการแลกเปลี่ยนและถ่ายเทความร้อน
กับน้ าเย็นที่ส่งมาจากหอหล่อเย็น ภายในเส้นท่อ ท าให้ไอน้ าภายนอกเส้นท่อเกิดการควบแน่นกลายเป็นน้ า 
และหมุนเวียนส่งกลับเข้าสู่เครื่องผลิตไอน้ าต่อไป 

หม้อน้ า 1 

หอหล่อเย็น 

หม้อน้ า 2 

ระบายเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ส่วนกลางของนิคมฯ 
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 4) ระบบหอหล่อเย็น 

  โครงการจัดให้มีระบบหอหล่อเย็น ซึ่งจะท าหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนของไอน้ าที่ออกจาก
กระบวนการผลิต โดยน้ าที่ใช้หมุนเวียนในระบบหอหล่อเย็นบางส่วนจะเกิดการระเหย และบางส่วนจะมีการ
ระบายทิ้งเพ่ือให้น้ าหมุนเวียนในระบบหอหล่อเย็นมีลักษณะสมบัติตามที่ออกแบบไว้ ซึ่งน้ าระบายทิ้งจากหอ
หล่อเย็นจะมีการควบคุมคุณภาพน้ าตามที่นิคมฯ ก าหนดไว้ ก่อนระบายเข้าบ่อพักน้ าท้ิงของนิคมฯ  

 5) ระบบระบายน้ า 

  น้ าฝนที่ตกลงในพ้ืนที่โครงการจะไหลลงสู่รางระบายน้ าฝนภายในโครงการฯ ก่อนที่จะระบายเข้าสู่ราง
ระบายน้ าฝนภายในนิคมฯ ส่วนน้ าฝนที่ตกลงในบริเวณพ้ืนที่ที่อาจจะปนเปื้อนน้ ามัน โครงการฯ จะรวบรวมเข้าสู่
ระบบแยกน้ ามันออกจากน้ าฝน (Oil Separator) ก่อนที่จะระบายน้ าเข้าสู่รางระบายน้ าของนิคมฯ 

 6) ระบบบ าบัดน้ าเสียขั้นต้น 

  น้ าเสียที่เกิดขึ้นในโครงการฯ จะมีการบ าบัดขั้นต้น ให้ได้คุณภาพน้ าตามที่นิคมฯ ก าหนดไว้  
ก่อนระบายเข้าสู่ท่อรวบรวมน้ าเสียของนิคมฯ เพ่ือท าการบ าบัดต่อไป 

2.8  มลพิษและการควบคุม 

 ผลกระทบเบื้องต้นที่เกิดจากการกิจกรรมของโครงการฯ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ 
รวมถึงการจัดการ ดังแสดงในตารางท่ี 2.8-1 

ตารางท่ี 2.8-1 แหล่งก าเนิดมลพิษและการจัดการของโครงการในระยะก่อสร้างและระยะโครงการฯ 

มลพิษหลัก 
แหล่งก าเนิดและการจัดการ 

ระยะก่อสร้าง ระยะด าเนินการ 

1. มลพิษทางอากาศ - มลพิษหลัก คือ ฝุ่นละอองจากกิจกรรมการ
ก่อสร้าง และจากยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่ง
วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยโครงการฯ ก าหนดให้
บริษัทรับเหมาฉีดพรมน้ าในบริเวณพื้นท่ีท่ีอาจมี
การฟุ้ งกระจายของฝุ่นละออง และจ ากัด
ความเร็วของยานพาหนะเพื่อลดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละอองที่อาจเกิดขึ้น 

- มลพิษทางอากาศท่ีเกิดขึ้นจากการเผาไหม้ก๊า ซ
ธรรมชาติ  ซ่ึ งจะเกิดขึ้นในปริมาณท่ีน้อยมาก  
ซ่ึงโครงการฯ เลือกใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้ ท่ี
ทันสมัย โดยใช้หัวเผาแบบลดการเกิดออกไซด์ของ
ไนโตรเจน (Dry Low NOx burner) รวมท้ังจะติดตั้ง
เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายแบบ 
ต่อ เ น่ือง (CEMs) เพื่ อ เฝ้ าระวั งผลกระทบด้ าน
คุณภาพอากาศ  และส่งสัญญาณข้อมูลผลการ
ตรวจวัด ไปยั งหน่วยงานราชการ ท่ี เกี่ ย ว ข้ อ ง 
โดยโครงการจะควบคุมคุณภาพอากาศจากปล่อง
ระบายให้ไม่เกินกว่าอัตราการระบายท่ีโครงการ
ได้รับอนุญาตไว ้
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ตารางท่ี 2.8-1 (ต่อ) แหล่งก าเนิดมลพิษและการจัดการของโครงการในระยะก่อสร้างและระยะโครงการฯ 

มลพิษหลัก 
แหล่งก าเนิดและการจัดการ 

ระยะก่อสร้าง ระยะด าเนินการ 

2. มลพิษทางน้ า - น้ าเสียท่ีเกิดขึ้นจากห้องน้ า-ห้องส้วมของคนงาน
ก่อสร้าง โครงการฯ ก าหนดให้บริษัทรับเหมา
จัดเตรียมห้องน้ า-ห้องส้วมให้เพียงพอ พร้อม
ติดตั้งถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป 

- แหล่งก าเนิดน้ าเสีย แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ น้ าเสีย
จากพนักงาน และน้ าเสียจากกระบวนการผลิต 
โครงการฯ จะจัดให้มีการบ าบัดขั้นต้นให้ได้คุณภาพ
น้ าตามท่ีนิคมฯ ก าหนดไว้ ก่อนส่งให้นิคมฯ ต่อไป 

3. ขยะมูลฝอยและ 

กากของเสีย 

- ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากการอุปโภค-บริโภคของ
คนงานก่อสร้าง โครงการฯ ก าหนดให้บริษัท
รับเหมาจัดหาถุงด าและถังรองรับขยะท่ีมีฝาปิด
มิดชิดวางกระจายตามจุดต่าง ๆ ภายในพื้นท่ี
ก่อสร้างโครงการฯ เพื่อรวบรวมให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเข้ามาด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย
เพื่อน าไปก าจัดต่อไป 

- แหล่งก าเนิดของเสียแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
ของเสียจากพนักงาน และของเสียจากกระบวนการ 
ผลิตหรือจากระบบเสริมการผลิต/สาธารณูปโภค 
* ขยะมูลฝอยจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน

โครงการฯ จะรวบรวมประสานให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เข้ามาด าเนินการเก็บขนขยะเพื่อน าไปก าจัด 

* กากของเสียจากกระบวนการผลิตหรือจากระบบ
เสริมการผลิต/สาธารณูปโภค โครงการฯ จะคัดแยก
ของเสียท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ออกจากของเสีย
อื่น ๆ เพื่อลดปริมาณของเสียท่ีเกิดขึ้น และท าการ
ติดต่อให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากราชการไปรับ
ก าจัดต่อไป  

4. มลพิษทางเสียง - เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น งานฐานราก  
การติดตั้ ง เครื่ อ งจั กร  เป็นต้น  ก าหนดให้
จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคลส าหรับ
คนงานท่ีท างานสัมผัสกับเสียงดัง เช่น ปลั๊กอุดหู
และท่ีครอบหู รวมท้ังการบ ารุง รักษาเครื่องจักร
อุปกรณ์/ส าหรับการติดตั้งต่าง ๆ ให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา รวมท้ังได้ก าหนดให้มี
การติดตั้ งอุปกรณ์ครอบลดเสียงและความ
สั่นสะเทือนเพื่อลดระดับเสียงส าหรับงาน
ก่อสร้างฐานราก และด าเนินการก่อสร้างเฉพาะ
ในช่วงเวลา 8.00 - 17.00 น. เท่าน้ัน โดยไม่มี
การก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืนแต่อย่างใด 

- แหล่งก าเนิดท่ีก่อให้เกิดเสียงดังอย่างมีนัยส าคัญใน
กระบวนการผลิต โครงการฯ ได้จัดให้มีมาตรการลด
ระดับความดังเสียงท่ีเกิดจากอุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ 
ท่ีใช้ในการด าเนินงาน เช่น ติดตั้งอาคารครอบลดเสียง 
(Encloser) และอุปกรณ์ลดระดับเสียง (Silencer) 
พร้อมท้ังติดตั้งป้ายเตือนให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ลด
เสียงขณะปฏิบัติงานในบริ เวณท่ีมี เสียงดังตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

3. ผู้ด าเนินการ 

 บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จ ากัด (เจ้าของโครงการ) และบริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จ ากัด (บริษัทที่
ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม) 

4. สถานที่ท่ีจะด าเนินการ 

 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการจะด าเนินการในรัศมี 5 
กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ  
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5. ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 

 การพัฒนาโครงการจะเริ่มจากกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการและมวลชนสัมพันธ์ และการจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประมาณ 1 ปี หลังจากนั้นโครงการจะใช้เวลาก่อสร้าง ประมาณ 2.5 ปี 
และคาดว่าจะเปิดด าเนินการประมาณปีที่ 4 

กิจกรรม ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 
1.  การประชาสัมพันธ์โครงการและมวลชน

สัมพันธ์ 
    

2.  การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

    

3.  การก่อสร้างโครงการ     
4.  เปิดด าเนินการ     

6. ผลประโยชน์ในด้านบวกของโครงการ 

 ผลประโยชน์ในด้านบวกของโครงการ ในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ดังนี้ 

 ประโยชน์จากโครงการระดับประเทศ 

- ลดภาระการลงทุนของภาครัฐในการผลิตไฟฟ้า จากการใช้เงินภาษีของประชาชน โดยให้เอกชนเป็น
ผู้รับผิดชอบในการลงทุนทั้งหมด 

- ลดการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ส่งผลให้ลดการขาดดุล 

- ส่งเสริมการผลิตพลังงานโดยการใช้พลังงานสะอาด  

 ประโยชน์จากโครงการระดับท้องถิ่น 

-      เสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพให้แก่ระบบไฟฟ้าในชุมชน 

- มีเงินสมทบจากการผลิตไฟฟ้าหน่วยละ 1 สตางค์ เข้ากองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า 
เพ่ือให้ชุมชนน าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
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7. ขอบเขตการประเมินผลกระทบในด้านบวกและด้านลบที่อาจเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ศึกษา รวมทั้ง
มาตรการป้องกันและแก้ไขท่ีอาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าว 

7.1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะมีขั้นตอนการด าเนินงานหลัก ประกอบด้วย 
การก าหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Scoping) และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Assessment) มีรายละเอียดดังนี้ 

 1) การก าหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

  การก าหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะครอบคลุมสภาพแวดล้อมปัจจุบันบริเวณ
พ้ืนที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบพ้ืนที่โครงการ ทั้ง 4 มิติ ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต โดยมีรายละเอียดแต่ละมิติ ดังนี้ 

  (1)   ทรัพยากรกายภาพ 

• สภาพภูมิประเทศ 

• สภาพธรณีวิทยา 

• สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา คุณภาพอากาศ 

• ระดับเสียง 

• ทรัพยากรน้ า (แหล่งน้ าผิวดิน และแหล่งน้ าใต้ดิน) และคุณภาพน้ า 

  (2)  ทรัพยากรชีวภาพ 

• ทรัพยากรชีวภาพบนบก (ป่าไม้ สัตว์ป่า) 

• ทรัพยากรชีวภาพในน้ า (สัตว์น้ า แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ ฯลฯ) 

  (3)  คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

• การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

• การใช้น้ า 

• การคมนาคมขนส่ง 

• การใช้ไฟฟ้า 

• การระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม 

• การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

• การเกษตร ปศุสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
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  (4)  คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

• การศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

• การสาธารณสุข 

• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

• ด้านสุนทรียภาพและการท่องเที่ยว 

 2) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะเป็นการท านายหรือคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (รูปที่ 7.1-1) โดยใช้ข้อมูลรายละเอียดโครงการ สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 
การมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมกับการใช้ประสบการณ์ของผู้ประเมินผลกระทบ ด้วยวิธีการประเมินผลกระทบ 
(ทางตรง/ทางอ้อม) เช่น วิธีการบรรยาย (Descriptive Method) วิธีการใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Model) วิธีการแบ่งระดับ (Rating/Raking) เป็นต้น ครอบคลุมสภาพแวดล้อมปัจจุบันบริเวณ
พ้ืนที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบพ้ืนที่โครงการ ทั้ง 4 มิติ ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่า
การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.1-1 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

 

กระบวนการผลิตไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคและ 

สาธารณูปการ 
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7.2 ผลกระทบทางสุขภาพ 

 โครงการจะท าการประเมินผลกระทบสุขภาพตามแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 ที่จัดท าโดยส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยขั้นตอนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ประกอบด้วย การกลั่นกรอง
โครงการ (Screening) การก าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) การประเมินผลกระทบ (Assessment) และ
การติดตามตรวจสอบและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอน รายละเอียด 
1.การกลั่นกรองโครงการ • พิจารณาข้อมูลรายละเอียดโครงการ การด าเนินงาน/กิจการ

โครงการที่คาดว่าจะอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

• ขอบเขตพื้นที่/กลุ่มคนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ 

• ข้อมูลสภาพแวดล้อมในปจัจุบนั 

• ข้อมูลสุขภาพและสถานภาพสุขภาพของประชาชน โดยทั่วไปและ
ตามกลุ่มอายุ  

• โอกาสในการรับสัมผัสหรือได้รบัผลกระทบ 

• ปัญหา/ข้อวิตกกังวลของประชาชนในพืน้ที่ศึกษา 
2.การก าหนดขอบเขตของการศึกษา • ประเด็นทีน่ ามาศึกษา 

• ขอบเขตการศึกษา 

• พื้นที่ศึกษา 

• กลุ่มประชากรศึกษา 
3.การประเมินผลกระทบ • รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน การบ่งชี้และการแจกแจงผลกระทบ  

การประเมินระดับความส าคัญของปัญหา 

• ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพทั้งด้านบวกและด้านลบที่มีต่อคนใน
ชุมชนที่อยู่รอบโครงการ และพนักงานภายในโครงการ 

• ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดยพิจารณาจากโอกาสของการเกิดผล
กระทบต่อสุขภาพ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบที่
เกิดขึ้นตามมา (Consequences) เพื่อจัดล าดับความส าคัญของ
ผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 

4.การติดตามตรวจสอบและประเมินผล • จัดท าแผนด าเนนิการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
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7.3 มาตรการป้องกันและมาตรการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ภายหลังจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพแล้ว พบว่ามีนัยส าคัญ จะต้องก าหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพน้อยที่สุด 
รวมทั้งก าหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และคุณภาพสิ่ งแวดล้อมที่อยู่บริเวณโดยรอบ
โครงการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

8. แผนงานการให้ข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมของโครงการ 

กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินการ 
1.  ช่วงจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
 1.1 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฯ พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 1.2 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอและขอบเขต

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(ประชุมครั้งที่ 1)  

กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 

 1.3 การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

กรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2562 

 1.4 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาและ 
ร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ  
(ประชุมครั้งที ่2) 

ตุลาคม พ.ศ. 2562 

2.  ภายหลังด าเนินโครงการ  
 2.1 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฯ  

ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 
 2.2 กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ 

 
  



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โกลว์ เอสพีพี 1   
บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จ ากัด  เอกสารประกอบการประชมุ 

ด าเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จ ากัด  หน้าที่ 15 

ติดต่อสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม 
 

หน่วยงาน ช่องทางการติดต่อ 
เจ้าของโครงการ 
บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จ ากัด   

ที่อยู่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กทม. 10240 

โทรศัพท์ 
มือถือ 

02-710-3534 
089-889-7530 

ผู้ประสานงานโครงการ โทรสาร 02-379-4251 
คุณรัตนชัย รังสน  อีเมล Rattanachai.r@bgrimmpower.com 

บริษัทที่ปรึกษา 
บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จ ากัด 
(Fourtier) 

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

 โทรศัพท์ 02-105-4608 ต่อ 117 
ผู้ประสานงานโครงการ โทรสาร 02-105-4609 
คุณมณฑิรา เก้าอุดม อีเมล admin@4tier.co.th 
 เว็บเพจ www.facebook.com/4tierconsultants 

 






