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บทที่ 1
1.1

บทนำ

ควำมเป็นมำของกำรจัดทำรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้ำนโป่ง จังหวัดรำชบุรี เป็นผู้ประกอบกิ จกำร
ด้ ำนพลั ง งำน เพื่ อสนองตอบตำมนโยบำยของภำครั ฐ และเป็ นไปตำมแผนพั ฒ นำกำลั ง ผลิ ต ไฟฟ้ ำ ของประเทศไทย
พ.ศ. 2553-2557 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 (PDP 2010) พร้อมทั้งช่วยแบ่งเบำภำระทำงด้ำนกำรลงทุนของรัฐในระบบผลิต
และจำหน่ ำยไฟฟ้ ำ โครงกำรโรงไฟฟ้ ำเบิ กไพรโคเจนเนอเรชั่ น มี กำลั ง กำรผลิ ต ประมำณ 100 เมกกะวั ต ต์ (ที่ ISO
Reference Condition at Compress Intel Air Temperature 15 Deg C, Ambient Barometric Pressure 1.01325
bar, Humidity 60%) และไอน้ำประมำณ 15 ตันต่อชั่วโมง ใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิงเพียงชนิดเดียว โดยไม่มีเชื้อเพลิง
สำรอง กระแสไฟฟ้ำที่ ผลิตได้จำหน่ำยให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 90 เมกะวัตต์ ส่วนที่เหลือใช้ภำยใน
โครงกำรและจำหน่ ำยให้แ ก่ ลู กค้ำอุ ต สำหกรรมประมำณ 10 เมกะวั ต ต์ ไอน้ ำที่ ผ ลิ ต ได้ จะส่ ง ไปจำหน่ ำยให้ กับโรงงำน
อุตสำหกรรมข้ำงเคียงโครงกำรต่อไป
ส ำหรั บ ควำมเป็ นมำของโครงกำรในกำรจั ด ท ำรำยกำรประเมิ นผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อมที่ ผ่ ำนมำ สำมำรถสรุ ป
รำยละเอียดได้ดังนี้ (ภำคผนวก ก-1)
1) รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงกำรฯ ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรผู้ชำนำญกำร
พิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ด้ำนโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้ อน ในกำรประชุมครั้ ง ที่
10/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 ตำมหนังสือที่ ทส 1009.7/2545 ลงวันที่ 1 มีนำคม พ.ศ. 2560
และทำงโครงกำรได้ รั บ ใบอนุ ญ ำตก่ อสร้ ำ งอำคำร ดั ด แปลงอำคำร หรื อรื้ อถอนอำคำร จำกส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำกับกิจกำรพลังงำน (กกพ.) ตำมหนังสือที่ กกพ (อ.1)-1-063/2560 ลงวันที่ 18 ตุลำคม พ.ศ.
2560
2) กำรขอเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรโรงไฟฟ้ำเบิก
ไพร โคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 1) ของ บริษัท เบิกไพร โคเจนเนอเรชั่น จำกัด โดยได้รับควำมเห็นชอบจำก กกพ.
ในกำรประชุมครั้งที่ 31/2561 เมื่อวันที่ 1 สิงหำคม พ.ศ. 2561 ตำมหนังสือที่ สกพ. 5502/10591 ลงวันที่ 20
สิงหำคม พ.ศ. 2561 ซึ่งประเด็นที่ขอเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย 6 ประเด็น โดยมีรำยละเอียดดังนี้
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-

กำรขอเปลี่ยนแปลงจุดสูบน้ำ
แนวท่อส่งน้ำดิบ
แนวท่อส่งน้ำทิ้ง
จุดระบำยน้ำทิ้ง
จุดระบำยน้ำฝน
กำรแก้ไขมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินกำร ด้ำนคุณภำพน้ำผิวดิน และ
ด้ำนนิเวศวิทยำทำงน้ำ
3) กำรขอเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรโรงไฟฟ้ำเบิก
ไพรโคเจนเนอเรชั่ น (ครั้ ง ที่ 2) ของบริ ษัท เบิ กไพรโคเจนเนอเรชั่ น จำกั ด โดยได้ รั บ ควำมเห็ นชอบจำก
คณะกรรมกำรผู้ชำนำญกำรฯ ด้ำนโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อน ในกำรประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 21 มีนำคม
พ.ศ. 2562 ตำมหนังสือ ที่ ทส 1010.7/4729 ลงวันที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2562 ซึ่งขอเปลี่ยนแปลง Water Fire
Pump และอุปกรณ์ด้ำนควำมปลอดภัยและระงับอัคคีภัยพร้อมกันนี้ บริษัทฯ จึงได้ผนวกมำตรกำรป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ระยะดำเนินกำร จำก
รำยงำนทั้ง 3 ฉบับ เข้ำด้วยกัน โดยผนวกมำตรกำรด้ำนคุณภำพน้ำผิ วดิน ด้ำนนิเวศวิทยำทำงน้ำ และด้ำน
สำธำรณสุข อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว ซึ่งจัดทำโดยบริษัท ซีคอท จำกัด
กับมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
จัดทำโดยบริษัท ทีมคอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด เข้ำด้วยกัน โดยยังคงมำตรกำรฯ ที่ได้มี
กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรฯ ไว้เช่นเดิม
4) กำรขอเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรโรงไฟฟ้ำเบิก
ไพรโคเจนเนอเรชั่ น (ครั้ ง ที่ 3) ของบริ ษัท เบิ กไพรโคเจนเนอเรชั่ น จำกั ด ซึ่ ง ประเด็ นที่ ข อเปลี่ ย นแปลง
ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่
- กำรขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงกำร (Plant Layout)
- กำรใช้ประโยชน์พื้นที่โครงกำร โดยเพิ่มอำคำรเก็บสำรเคมี และกำกของเสีย จำนวน 1 อำคำร
- ชนิด และขนำดของภำชนะกักเก็บสำรเคมีที่ใช้ในโครงกำร
- มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนิ นกำร (มำตรกำรด้ำนสำธำรณสุข อำชีวอ
นำมัยและควำมปลอดภัย)
โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับกิจกำรพลังงำน (กกพ.) ในกำรประชุมครั้งที่ 24/2562
(ครั้งที่ 586) เมื่อวันที่ 10 เมษำยน พ.ศ. 2562 ตำมหนังสือ ที่ สกพ 5502/4973 ลงวันที่ 11 เมษำยน พ.ศ. 2562
ในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้กำหนดให้โครงกำรฯ ต้องเสนอผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรด้ำน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอต่อหน่วยงำนของรัฐ ซึ่งมีอำนำจอนุญำตตำมกฎหมำยทรำบทุก 6 เดือน
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ทั้งนี้โครงกำรได้รับใบอนุญำตผลิตไฟฟ้ำจำกคณะกรรมกำรกำกับกิจกำรพลังงำน (กกพ.) เลขที่ กกพ. 01-1(2)/60248 เมื่อวันที่ 10 เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 (ภำคผนวก ก-2) และเข้ำสู่ระยะดำเนินกำรผลิตไฟฟ้ำเมื่อเดือนมิถุ นำยน
พ.ศ. 2562 เป็นต้นมำ
ดั ง นั้ น เพื่ อให้ กำรด ำเนิ นกำรของโครงกำรสอดคล้ องกั บ ตำมมำตรกำรป้องกั นและแก้ ไขผลกระทบสิ่ ง แวดล้อม
และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับควำม
เห็นชอบนั้น โครงกำรจึงได้มอบหมำยให้ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนำลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำ
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินกำร ระหว่ำงเดือนมิถุนำยน – ธันวำคม พ.ศ. 2562
1.2

รำยละเอียดโครงกำรโดยสังเขป

1.2.1 ที่ตั้งโครงกำร
โครงกำรโรงไฟฟ้ำเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น ของบริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนำด 53 ไร่ 3
งำน 9.07 ตำรำงวำ ในพื้นที่หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้ำนโป่ง จังหวัดรำชบุรี เป็นกำรเช่ำพื้นที่ระยะยำว
กับบริษัท น้ำตำลรำชบุรี จำกัด โดยมีอำณำเขตติดต่อกับพื้นที่โดยรอบ ดังนี้ (รูปที่ 1-1)
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดกับ
ติดกับ
ติดกับ
ติดกับ

พื้นที่รกร้ำงและพื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 8 บ้ำนบำงพัง
พื้นที่รอกำรพัฒนำของโรงงำนน้ำตำลรำชบุรี
พื้นที่บ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงำนน้ำตำลรำชบุรี
พื้นที่รกร้ำงและพื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 8 บ้ำนบำงพัง

1.2.2 รำยละเอียดกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ของโครงกำร
สำหรับกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ของโครงกำร แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ พื้นที่ส่วนผลิตกระแสไฟฟ้ำและระบบส่ ง
พื้นที่ส่วนสนับสนุนกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ พื้นที่บ่อพักน้ำและถังเก็บน้ำ พื้นที่อำคำรต่ำงๆ พื้นที่สีเขียว และพื้นที่อื่นๆ (เช่น
ถนน พื้นที่รำงระบำยน้ำ พื้นที่สำหรับเดินท่อ พื้นที่สำหรับ Right of Way ของสำยส่งไฟฟ้ำ ฯลฯ) กำรจัดผังพื้นที่โครงกำร
โรงไฟฟ้ำเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น แสดงดังรูปที่ 1-2
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สัญลักษณ์

ที่มำ

แหล่งน้ำ
ถนน
ขอบเขตพื้นที่โครงกำรโรงไฟฟ้ำเบิกไพรเจนเนอเรชั่น
รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำร ในรำยงำนวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงกำร
โรงไฟฟ้ำเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่1) ของบริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

รูปที่ 1-1 ขอบเขตพื้นที่โครงกำรและลักษณะกำรใช้ประโยชน์ที่ดนิ
โครงกำรโรงไฟฟ้ำเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
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ที่มำ : รำยงำนฉบับสมบูรณ์กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรโรงไฟฟ้ำเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่3) บริษทั เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

รูปที่ 1-2 ผังองค์ประกอบโครงกำรโรงไฟฟ้ำเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
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1.2.3 กำลังกำรผลิต
โครงกำรโรงไฟฟ้ำเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่นมีกำรดำเนินกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ 2 กรณี ดังนี้
(1) กรณีเดินเครื่องที่กำลังกำรผลิต Full Load (100% Load) มีกำลังผลิตกระแสไฟฟ้ำและไอน้ำ ดังนี้
1) กระแสไฟฟ้ำ
- กำลังกำรผลิตติดตั้ง (Installed Capacity) ประมำณ 99.7 เมกะวัตต์
- กำลังกำรผลิตสุทธิ (Net Capacity)
ประมำณ 97 เมกะวัตต์
2) ไอน้ำ
- กำลังกำรผลิต
ประมำณ 0 – 15 ตันต่อชั่วโมง
(หมำยเหตุ : กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำสุทธิจะลดลงตำมปริมำณกำรจ่ำยไอน้ำ)
(2) กรณีเดินเครื่องที่กำลังกำรผลิต Partial Load (66% Load) มีกำลังผลิตกระแสไฟฟ้ำ ดังนี้
1) กระแสไฟฟ้ำ
- กำลังกำรผลิตติดตั้ง (Installed Capacity) ประมำณ 68.18 เมกะวัตต์
- กำลังกำรผลิตสุทธิ (Net Capacity)
ประมำณ 66 เมกะวัตต์
2) ไอน้ำ
- กำลังกำรผลิต
ประมำณ 0 – 15 ตันต่อชั่วโมง
(หมำยเหตุ : กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำสุทธิจะลดลงตำมปริมำณกำรจ่ำยไอน้ำ)
1.2.4 เครื่องจักร อุปกรณ์ และกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำ
เครื่องจักรและอุปกรณ์กำรผลิตหลักสำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น อำเภอบ้ำนโป่ง จังหวัดรำชบุรี
ประกอบด้วย เครื่องผลิตไฟฟ้ำกังหันก๊ำซ (Gas Turbine Generator: GTG) จำนวน 1 ชุด มีควำมสำมำรถในกำรผลิตไฟฟ้ ำ
ประมำณ 52.90 เมกะวัตต์ เครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซธรรมชำติ (Gas Engine) จำนวน 3 ชุด มีควำมสำมำรถใรกำรผลิ ต
ไฟฟ้ ำได้ ป ระมำณ 7.8 เมกะวั ต ต์ ต่ อชุ ด หน่ วยผลิ ต ไอน้ ำแบบน ำควำมร้ อนกลั บ มำใช้ ใ หม่ (Heat Recovery Stream
Generator: HRSG) จำนวน 4 ชุด แบ่งเป็น HRSG ของ Gas Turbine จำนวน 1 ชุด และ HRSG ของ Gas Engine จำนวน 3
ชุด เครื่องผลิตไฟฟ้ ำกั งหั นไอน้ ำ (Steam Turbine Generator: STG) จำนวน 1 ชุด ในกรณีที่เดิ นเครื่ อง 100% Load จะ
สำมำรถผลิตกระแสไฟฟ้ำได้ประมำณ 24.55 เมกะวัตต์ เครื่องควบแน่น (Condenser) ระบบหอระบำยควำมร้อน (Cooling
Water System) จำนวน 1 ชุด เครื่องอัดอำกำศ (Air Compressor) เครื่องทำควำมเย็ น (Chiller) แบบ Electrical Chiller
จำนวน 1 ชุด ท่อน้ำเย็น (Inter Cooling) และระบบอุ่นก๊ำซธรรมชำติ (Fuel Gas Heater)
1) กระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำและไอน้ำของโครงกำรฯ สำมำรถสรุปได้ดังนี้
(1) ก๊ำซธรรมชำติจำกสถำนีควบคุมและตรวจวัดปริมำณก๊ำซฯ (Gas Metering and Regulation Station: MRS
) ของโครงกำรฯ จะถูกส่งเข้ำห้องเผำไหม้ของเครื่องผลิตไฟฟ้ำกังหันก๊ำซพลังงำนควำมร้อนที่ได้จำกกำรเผำไหม้เชื้อเพลิง
ก๊ำซธรรมชำติโดยตรง จะถูกส่งไปขับเคลื่อนเครื่องผลิตไฟฟ้ำกังหันก๊ำซเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ำ ก๊ำซร้อนซึ่งยังคงมีพลังงำน
ควำมร้อนเหลืออยู่จะไม่ถูกปล่อยทิ้ง แต่จะถูกส่งไปให้ควำมร้อนแก่ HRSG เพื่อผลิตไอน้ำ
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(2) ก๊ำซธรรมชำติ จำก MRS ของโครงกำรฯ จะถูกส่งเข้ำสู่ เครื่ องยนต์ ผ ลิตไฟฟ้ ำจำกก๊ ำซธรรมชำติ เพื่อผลิ ต
กระแสไฟฟ้ำ ก๊ำซร้อนจำกกำรเผำไหม้ซึ่งยังคงมีพลังควำมร้อนเหลืออยู่ จะถูกส่งไปให้ควำมร้อนแก่ HRSG ซึ่งเชื่อมต่ ออยู่
กับเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซธรรมชำติแต่ละเครื่องเพื่อผลิตไอน้ำ
(3) ไอน้ำที่ได้จำกเครื่องผลิตไอน้ำของเครื่องผลิตไฟฟ้ำกังหันก๊ำซ และเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซธรรมชำติ จะ
ถูกส่งไปขับเคลื่อนเครื่องผลิตไฟฟ้ำกังหันไอน้ำ จำนวน 1ชุด เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ำอีกครั้งหนึ่ง โดยก๊ำซร้อนที่ผ่ำนออกจำก
เครื่องผลิตไอน้ ำ จะระบำยออกผ่ ำนปล่ องที่ มีกำรติด ตั้ง ระบบตรวจสอบคุ ณภำพอำกำศจำกปล่ องแบบอัตโนมัติ อ ย่ ำ ง
ต่อเนื่อง (CEMS) เพื่อติดตำมและควบคุมกำรระบำยมลสำรตลอดช่วงดำเนินโครงกำร
(4) ไอน้ำที่ผ่ำนกำรใช้งำนแล้วจำกเครื่องผลิตไฟฟ้ำกังหันไอน้ำ จะถูกเปลี่ยนสภำพจำกไอน้ำกลำยเป็นน้ำคอนเดน
เซท เพื่อนำกลับไปใช้ในกระบวนกำรผลิตไอน้ำอีกครั้งหนึ่ง โดยผ่ำนไอน้ำเข้ำเครื่องควบแน่น เพื่อแลกเปลี่ยนควำมร้ อนกับ
น้ำระบำยควำมร้อนที่ส่งมำจำกหอระบำยควำมร้อน ทำให้ไอน้ำกลั่นตัวเป็นน้ำ ในขณะเดียวกันน้ำระบำยควำมร้อนจะมี
อุณหภูมิสูงขึ้น และถูกส่งกลับไปยังระบบหอระบำยควำมร้อน (Cooling Tower) เพื่อลดอุณหภูมิลง
(5) น้ำที่ผ่ำนกำรแลกเปลี่ยนควำมร้อนจำกเครื่องควบแน่น จะถูกทำให้เย็นลงโดยผ่ำนระบบหอระบำยควำมร้ อน
(Cooling Tower) โดยกำรสเปรย์น้ำให้เป็นละอองจำกส่วนบนของระบบหอระบำยควำมร้อน ซึ่งจะเกิ ดกำรแลกเปลี่ยน
ควำมร้อนกับอำกำศที่ไหลสวนทำง จะถูกพัดลมระบบหอระบำยควำมร้อนดูดขึ้นมำ อุณหภูมิของน้ำระบำยควำมร้อนที่ ผ่ำน
เครื่องควบแน่นแล้ว จะมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจำกอุณหภูมิน้ำเข้ำประมำณ 8.1 องศำเซลเซียส และเมื่อผ่ำนเข้ำระบบหอ
ระบำยควำมร้อนอุณหภูมิน้ำจะลดลงเหลือประมำณ 33.9 องศำเซลเซียส น้ำระบำยควำมร้อนที่เย็นแล้วจะถูกรวบรวมลงสู่
บ่อพักน้ำของระบบหอระบำยควำมร้ อนและหมุ นเวีย นกลับ มำใช้ใหม่ โดยจะมีกำรระบำยน้ำทิ้งส่ วนหนึ่ง (Blowdown
Water) เพื่อรักษำคุณภำพน้ำในระบบให้คงที่ น้ำ Blowdown ดังกล่ำวจะถูกระบำยลงสู่บ่อพักเพื่อตรวจสอบคุณภำพน้ำ
ก่อนระบำยออก
(6) ก๊ำซที่ออกจำกปล่องของ Gas Turbine หลังจำกผ่ำน HRSG แล้ว มีอุณหภูมิประมำณ 89 องศำเซลเซี ย ส
ส่วนก๊ำซเสียที่ออกจำกปล่องของ Gas Engine หลังผ่ำน HRSG แล้ว มีอุณหภูมิประมำณ 170 องศำเซลเซียส ทั้งนี้ สำเหตุ
ที่อุณหภูมิก๊ำซเสียบริเวณปลำยปล่อง HRSG ของ Gas Engine มีอุณหภูมิค่อนข้ำงสูง เป็นเพรำะก๊ำซเสียต้นทำงที่ออกจำก
Gas Engine มีอุณหภูมิสูงถึงประมำณ 300 องศำเซลเซียส เนื่องจำก Gas Engine ใช้ระบบกำรจุดระเบิดเชื้อเพลิง กำรฉีด
เชื้อเพลิง และปริมำณอำกำศที่เหมำะสมภำยในกระบอกสูบเป็นต้นกำลังในกำรขับเคลื่อนทำงกล แม้จะมีกำรนำก๊ำซนั้ นไป
ใช้ประโยชน์ในกำรผลิตไอน้ำแรงดันต่ำใน HRSG แล้ว แต่อุณหภูมิสุดท้ำยที่ระบำยออกจำกปล่อง HRSG ของ Gas Engine
ยังมีค่ำสูงกว่ำอุณหภูมิที่ออกจำกปล่อง HRSG ของ Gas Turbine
2) รูปแบบกำรเดินเครื่อง
(1) กำรเริ่มเดินระบบ (Startup)
กำรเริ่ มเดิ นระบบของโรงไฟฟ้ ำเบิ กไพรโคเจนเนอเรชั่ น เริ่ มจำกกำรท ำงำนของเครื่ องกั ง หั น ก๊ ำซ (Gas
Turbine) โดยกำรขับเคลื่อนเพลำของกังหั นด้ วยไฮดรอลิคมอเตอร์ ด้วยควำมเร็วรอบที่สูงเพียงพอที่จะท ำให้เครื่ องอั ด
อำกำศ (Air Compressor) สำมำรถดูดอำกำศจำกภำยนอกได้ เครื่องอัดอำกำศจะอัดอำกำศให้มีควำมดันสูงและไหลเข้ำสู่
ห้องเผำไหม้ในขณะที่ก๊ำซธรรมชำติจะถูกส่งเข้ำมำที่ห้องเผำไหม้เพื่อผสมกับอำกำศที่มีควำมดันสูง ระบบจุดประกำยไฟ
(Igniter) จะเริ่มจุดประกำยไฟทำให้เกิดกำรสันดำประหว่ำงเชื้อเพลิงและอำกำศในห้องเผำไหม้อย่ำงต่อเนื่อง ทำให้เกิดเป็น
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พลังงำนควำมร้ อนไหลไปขับเคลื่ อนเครื่ องกัง หั นก๊ำซให้ห มุ นรอบเพลำอย่ ำงต่ อเนื่ อง จนไฮดรอลิคมอเตอร์ที่ ท ำหน้ ำที่
ขับเคลื่อนเพลำจึงหยุดทำงำน จำกนั้นจึงเพิ่มปริมำณเชื้อเพลิงเพื่อให้เกิดพลังงำน ที่สำมำรถขับเคลื่อนเครื่องกังหันก๊ำซให้
ได้ควำมเร็วรอบสูงสุด (Full Speed No Load) ปลำยของเพลำกังหันก๊ำซอีกด้ำนหนึ่งต่อเชื่อมกับเพลำของเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้ ำ (Generator) จึ ง ส่ ง แรงขั บ เคลื่ อ นเครื่ อ งก ำเนิ ด ไฟฟ้ ำ ท ำให้ เ กิ ด พลั ง งำนไฟฟ้ ำ ไฟลผ่ ำ นหม้ อ แปลงไฟฟ้ ำ
(Transformer) เพื่อยกระดับแรงดันไฟฟ้ำและไหลไปที่ลำนไกไฟฟ้ำ (Switchyard) เพื่อเชื่อมโยงเข้ำกับระบบส่งของกำร
ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
โครงกำรฯ จะนำพลังงำนควำมร้อนจำกก๊ำซร้อนที่ออกจำกเครื่องผลิตไฟฟ้ำกังหันก๊ำซ และเครื่องยนต์ผลิต
ไฟฟ้ำจำกก๊ำซธรรมชำติมำใช้ในกำรผลิตไอน้ำ และส่งไอน้ำนั้นไปขับเคลื่อนเครื่องผลิตไฟฟ้ำกังหันไอน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้ำอีก
ต่อหนึ่ง
(2) กำรเดินเครื่องที่กำลังกำรผลิต Full Load (100% Load)
ในกำรเดินเครื่องที่กำลังกำรผลิต 100% Load จะมีกำรเดินเครื่องผลิตไฟฟ้ำกังหันก๊ำซ 1 ชุด ควำมสำมำรถใน
กำรผลิตไฟฟ้ำ 52.90 เมกะวัตต์ ร่วมกับเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซธรรมชำติ 3 ชุด ควำมสำมำรถในกำรผลิตไฟฟ้ำชุดละ
7.8 เมกะวัตต์ พลังงำนควำมร้อนจำกก๊ ำซร้ อนที่ออกจำกเครื่องผลิตไฟฟ้ำกังหันก๊ ำซและเครื่ องยนต์ผ ลิตไฟฟ้ ำจำกก๊ ำ ซ
ธรรมชำติ จะถูกส่งไปยัง HRSGs จำนวน 4 ชุด เพื่อผลิตไอน้ำส่งไปใช้ยังเครื่องผลิตไฟฟ้ำกังหันไอน้ำ 1 ชุด ควำมสำมำรถ
ในกำรผลิตไฟฟ้ำ 24.55 เมกะวัตต์ รวมกำลังกำรผลิตสุทธิ (Net Capacity) หลังจำกหักส่วนที่ใช้ในโครงกำร ประมำณ 94
เมกะวัตต์
(3) กำรเดินเครื่องที่กำลังกำรผลิต Partial Load (66% Load)
ในกำรเดินเครื่องที่กำลังกำรผลิต 66% Load จะมีกำรเดินเครื่องผลิตไฟฟ้ำกังหันก๊ำซเพียง 1 ชุด โดยไม่มีกำร
เดินเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้ ำจำกก๊ำซธรรมชำติ พลังงำนควำมร้อนจำกก๊ำซร้อนที่ออกจำกเครื่องผลิตไฟฟ้ำกังหันก๊ำซจะถู ก
ส่งไปยัง HRSGs ของเครื่องผลิตไฟฟ้ำกังหันก๊ำซ จำนวน 1 ชุด เพื่อผลิตไอน้ำส่งไปใช้ยังเครื่องผลิตไฟฟ้ำกังหันไอน้ำ รวม
กำลังกำรผลิตสุทธิ (Net Capacity) หลังจำกหักส่วนที่ใช้ในโครงกำร ประมำณ 63 เมกะวัตต์
(4) กำรหยุดเดินเครื่อง (Shutdown)
โครงกำรฯ มีเครื่องผลิตไฟฟ้ำกังหันก๊ำซ (GTG) 1 ชุด และเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซธรรมชำติ 3 ชุด กรณี
ที่จะมีกำรหยุดเดินเครื่องผลิต ไฟฟ้ำกังหันก๊ำซและเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ ำซธรรมชำติ จะทำกำรลดโหลดจำก Full
Load ถึง Minimum Load จำกนั้นจึงทำกำรปลดออกจำกระบบกำรเชื่อมโยงกับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) และปิด
วำล์วที่ควบคุมกำรจ่ำยก๊ำซให้แก่เครื่ องผลิตไฟฟ้ำกังหั นก๊ ำซและเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ ำซธรรมชำติจนหยุดนิ่ง ซึ่ง
โครงกำรฯ จะทำกำร Shutdown ตำมแผนบำรุงรักษำประจำปี ซึ่งจะมีกำรแจ้งแผนให้แก่ กฟผ. ทุกปี
1.2.5 เชื้อเพลิง
1) แหล่งเชื้อเพลิง
โครงกำรโรงไฟฟ้ ำเบิ กไพรโคเจนเนอเรชั่ นถู กออกแบบให้ ใช้ ก๊ำซธรรมชำติ เป็ นเชื้ อเพลิ งได้ เพี ยงชนิ ดเดี ยว โดย
ไม่มีเชื้อเพลิงสำรอง ในบริเวณพื้นที่โครงกำรฯ มีแนวท่อส่งก๊ำซธรรมชำติรำชบุรี -วังน้ อย ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)
เส้นผ่ำนศูนย์กลำงขนำด 30 นิ้ว ผ่ำนในพื้นที่บริเวณเขตระบบสำยส่งไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย โดยจุดรับส่ง
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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(จุดซื้อขำย) ก๊ำซธรรมชำติของโครงกำรฯ อยู่ที่ MRS โดยมีแรงดันก๊ ำซธรรมชำติ สู งสุ ด 1,050 psig ที่อุณหภูมิ 120 องศำ
ฟำเรนไฮต์
2) คุณสมบัติของเชื้อเพลิง
ก๊ำซธรรมชำติเป็นสำรประกอบไฮโดรคำร์บอน ซึ่งมีองค์ประกอบของก๊ำซมีเทน (CH4) เป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.63
น้ำหนักเบำกว่ำอำกำศ เมื่อเกิดกำรรั่วไหลจะกระจำยตัวขึ้นสู่ชั้นบรรยำกำศอย่ำงรวดเร็ว ไม่เกิดกำรสะสมตัว รวมถึงมีขี ดจำกัด
กำรติดไฟ และอุณหภูมิที่ติดไฟด้วยตัวเองสูงกว่ำเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ นอกจำกนี้ยังจัดเป็ นเชื้อเพลิงที่สะอำดเมื่อเปรียบเทียบกั บ
เชื้อเพลิงฟอสซิลอื่นๆ ก๊ำซธรรมชำติยังมีกำมะถันในปริมำณที่ต่ำมำก ทั้งนี้ ก๊ำซธรรมชำติที่ใช้ในโครงกำรฯ จะมำจำกทั้งฝั่ ง
ตะวันออกและฝัง่ ตะวันตก
3) อัตรำกำรใช้เชื้อเพลิง
ในกรณีที่โครงกำรฯ มีกำรเดินเครื่องเต็มประสิทธิภำพที่ Full Loading (100% Load) โครงกำรฯ มีควำมต้องกำรใช้
ก๊ำซธรรมชำติสูงสุดประมำณ 20.8 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน หรือประมำณ 7,584 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อปี
ในกรณีที่โครงกำรฯ มีกำรเดินเครื่องที่ Partial Loading (66% Load) โครงกำรฯ มีควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติสูงสุด
ประมำณ 13.7 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน หรือประมำณ 4,992 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อปี
1.2.6 สำรเคมี
สำรเคมีที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตของโครงกำรฯ ส่วนใหญ่เป็นสำรเคมีที่ใช้เพื่อปรับปรุงคุณภำพน้ำใช้ในระบบผลิตน้ ำ
ปรำศจำกแร่ธำตุ ระบบหมุนเวียนไอน้ำ และระบบหอระบำยควำมร้อน รวมทั้งใช้ในกำรป้องกั นกำรกัดกร่ อน กำรเกิ ด
ตะกรัน และกำรเจริญเติบโตของจุลชีพในระบบท่อน้ำ สำรเคมีจะถูกขนส่งโดยรถบรรทุก และนำมำเก็บในถังกักเก็บ อย่ำง
มิดชิดบริเวณพื้นที่กักเก็บสำรเคมีซึ่งมีขอบกั้น (Dike) เพื่อป้องกันกำรรั่วไหลของสำรเคมีออกจำกพื้นที่กักเก็บสำรเคมี ให้อยู่
ในบริเวณที่สำมำรถควบคุม และจำกัดกำรรั่วไหลได้
1.2.7 ระบบเสริมกำรผลิตและจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ
1) ระบบหล่อเย็น
กำรดำเนินโครงกำรฯ ได้เลือกใช้ระบบหล่อเย็นแบบ open Recirculating Cooling System โดยระบบหล่อเย็น
(Cooling Water System) ของโครงกำรฯ มีจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 3 เซลล์ น้ำระบำยควำมร้อนที่มีอุณหภูมิสูงจำก
เครื่องควบแน่น และระบบแลกเปลี่ยนควำมร้อน จะถูกส่งไปยังหอระบำยควำมร้อนเพื่อลดอุณหภูมิลง จำกนั้น น้ำระบำย
ควำมร้อนที่เย็นแล้วจะถูกรวบรวมลงสู่บ่อพักน้ำของหอระบำยควำมร้อนและหมุนเวียนกลับมำใช้ใหม่ ประมำณ 5 รอบ โดยมี
กำรระบำยน้ำทิ้งส่วนหนึ่ง (Blowdown Water) เพื่อรักษำคุณภำพน้ำในระบบให้คงที่ประมำณ 605 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน
(25.21 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง) โดยน้ำที่ใช้ชดเชยในระบบหล่อเย็น (Make up Water) ของโครงกำรฯ ประมำณ 3,026
ลูกบำศก์เมตรต่อวัน (126.08 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง)
2) ระบบควบคุมกำรผลิต
โครงกำรฯ มีระบบคอมพิ วเตอร์ควบคุ มกำรผลิตแบบกระจำย (Distributed Control System: DCS) ซึ่งใช้ในกำร
ควบคุมกำรผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน้ำ โดยมีระบบดังกล่ำวได้มีกำรออกแบบให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถควบคุมกำรท ำงำน
ทั้งหมดของโครงกำรฯ จำกห้องควบคุมส่วนกลำง ที่สำมำรถสั่งเดินเครื่อง (Start Up) เพิ่มหรือลดกำลังกำรผลิต (Load and
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Unload) หรือหยุดเดินเครื่องกำรผลิ ต (Shut Down) ตลอดจนทำกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของอุ ปกรณ์ กำรผลิตต่ ำงๆ ได้
ตลอดเวลำ และมีกำรเชื่อมโยงระบบควบคุมไปยัง กฟผ. เพื่อให้ทรำบกำลังกำรผลิตและส่งจ่ำยของโครงกำรฯ อย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดเวลำ
3) ระบบส่งกระแสไฟฟ้ำ
โครงกำรฯ จะจ่ำยกระแสไฟฟ้ ำให้กับ กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิ ตแห่ งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีกำรสร้ำงลำนไกไฟฟ้ ำ
(Switchyard) ภำยในพื้นที่โครงกำรฯ เพื่อส่งไฟฟ้ำต่อไปยังสถำนีไฟฟ้ำย่อยบ้ำนโป่ง 2 และสถำนีไฟฟ้ำย่อยหนองปลำหมอ
ผ่ำนระบบส่งไฟฟ้ำ 115 kV ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สำหรับกระแสไฟฟ้ำ อีกส่วนหนึ่งจะจ่ำยให้กับลูกค้ำอุตสำหกรรม
ใกล้เคียง ผ่ำนหม้อแปลงไฟฟ้ำภำยในโครงกำรฯ เพื่อปรับค่ำแรงดันโรงไฟฟ้ำให้เหมำะสม ก่อนจ่ำยกระแสไฟฟ้ำผ่ำนระบบ
ส่งไฟฟ้ำ 22 kV เข้ำสู่โรงงำนของลูกค้ำต่อไป
1.2.8

ระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร
1) น้ำใช้
(1) แหล่งน้ำใช้และกำรนำน้ำมำใช้ในโครงกำร

แหล่ ง น้ ำใช้ ข องโครงกำรฯ ระยะด ำเนิ นกำร ได้ แ ก่ น้ ำจำกแม่ น้ำแม่ กลอง โดยจะสู บ น้ ำประมำณ 3,407
ลูกบำศก์เมตรต่อวัน (กรณีกำรใช้น้ำที่กำลังกำรผลิต 100% Load) มำกักเก็บอ่ำงเก็บน้ำดิบของโครงกำรฯ ขนำด 20,000
ลูกบำศก์เมตร ซึ่งสำมำรถสำรองน้ำสำหรับกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ ได้ประมำณ 6 วัน
(2) ปริมำณน้ำใช้
ในระยะด ำเนิ นกำร โครงกำรฯ จะสู บ น้ ำจำกแม่ น้ำแม่ กลองมำกั กเก็ บ ยั ง อ่ ำงเก็ บ น้ ำดิ บ ของโครงกำรฯ
ประมำณ 3,407 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน น้ำจะผ่ำนกระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพก่อนนำมำใช้ในกระบวนกำรผลิตต่ำงๆ ได้แก่
น้ำชดเชยสำหรับระบบน้ำหล่อเย็นประมำณ 3,026 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน น้ำใช้สำหรับผลิตน้ำปรำศจำกแร่ธำตุประมำณ
353 ลู กบำศก์ เ มตรต่ อวั น น้ ำใช้ ใ นส ำนั กงำนเพื่ อกำรอุ ป โภคของพนั กงำนประมำณ 15 ลู กบำศก์ เ มตรต่ อวั น น้ ำล้ ำง
เครื่องจักรอุปกรณ์ต่ำงๆ ประมำณ 8 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน และน้ำใช้ในห้องปฏิบัติกำรเคมีประมำณ 5 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน
รำยละเอียดควำมต้องกำรใช้น้ำแต่ละกิจกรรม มีดังนี้
 น้ำชดเชยสำหรับระบบระบำยควำมร้อน (Cooling Water Makeup)
ระบบหล่อเย็นจำเป็นต้องใช้น้ำ เพื่อชดเชยน้ำหล่อเย็นที่สูญเสียไป เนื่องจำกกำรระเหยในหอระบำยควำม
ร้อน ระบบหล่อเย็นของโครงกำรฯ ถูกออกแบบให้หมุนเวียนน้ำในระบบเป็นจำนวน 5 รอบ มีปริมำณควำมต้องกำรน้ ำ
ชดเชยสำหรับระบบหล่อเย็นประมำณ 3,026 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน โดยทั้งหมดเป็นน้ำที่ผ่ำนกำรปรับปรุงคุณภำพจำกโรง
ปรับคุณภำพน้ำเบื้องต้นของโครงกำรฯ เนื่องมำจำกมีน้ำบำงส่วนสูญเสียออกจำกระบบสู่บรรยำกำศในรูปแบบของละออง
น้ำ ในอัตรำประมำณ 2,421 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน และมีกำรระบำยออกจำกระบบเพื่อควบคุมคุณภำพของน้ำหล่อเย็น ใน
อัตรำประมำณ 605 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน
 น้ำใช้สำหรับผลิตน้ำปรำศจำกแร่ธำตุ (Demineralized Water)
น้ำจำกโรงปรับปรุงคุ ณภำพน้ ำประมำณ 353 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน จะถูกส่งเข้ำสู่ระบบผลิต น้ำปรำศจำก
แร่ธำตุ ซึ่งสำมำรถผลิตได้ 300 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน จะถูกส่งไปเก็บในถังเก็บน้ำเพื่อนำไปใช้ใน HRSGs ซึ่งจะสำมำรถผลิต
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 by TISI, 17025:2017 by DSS

หน้า 1-10

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมิถุนายน - ธันวาคม พ.ศ. 2562

ไอน้ำได้ประมำณ 240 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน ส่งให้กับโรงงำนใกล้เคียงที่รับซื้อไอน้ำ ทั้งนี้ ในระบบผลิตน้ำปรำศจำกแร่ ธำตุ
จะมีน้ำทิ้งจำกกำรฟื้นฟูระบบกำจัดอิออน 53 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน ซึ่งจะถูกรวบรวมเข้ำสู่บ่อปรับสภำพ เพื่อปรั บสภำพ
ควำมเป็นกรดเป็นด่ำงให้อยู่ในเกณฑ์ของมำตรฐำนต่อไป
 น้ำใช้ในสำนักงำนเพื่อกำรอุปโภคของพนักงำนที่ปฏิบัติงำนของประมำณ 15 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน
 น้ำใช้เพื่อล้ำงทำควำมสะอำดเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่ำงๆ ประมำณ 8 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน
 น้ำในห้องปฏิบัติกำรเคมีประมำณ 5 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน
(3) ระบบปรับปรุงคุณภำพน้ำ
ระบบปรับปรุงคุณภำพน้ำเบื้องต้น
น้ ำดิ บ จะถู กสู บ มำจำกแม่ น้ำแม่ กลองประมำณ 3,407 ลู กบำศก์ เ มตรต่ อวั น เข้ ำสู่ อ่ำงเก็ บ น้ ำดิ บ ควำมจุ
20,000 ลูกบำศก์เมตร น้ำดิบจะนำมำผ่ำนกระบวนกำรบำบัดขั้นต้น โดยใช้สำรรวมตะกอน และใช้โพลีเมอร์ (Polymer)
จำกนั้นจะส่งไปยังถังตกตะกอน (Clarifier) เพื่อทำกำรตกตะกอนแขวนลอยออกจำกน้ำใช้ของโครงกำรฯ โดยน้ำใสที่ได้จำก
ถังตกตะกอนด้ำนบนจะส่งไปเก็บไว้ที่ถังพักน้ำใช้ (Service Water Storage Tank) ขนำด 6,600 ลูกบำศก์เมตร จำนวน 1
ถัง เพื่อใช้ในโครงกำรฯ ส่วนตะกอนที่ได้จำกถังตกตะกอนจะถูกส่งไปแยกน้ำออกจำกตะกอน โดยเครื่องอัดกรอง (Filter
Press) ก่ อนส่ ง กำกตะกอน (Sludge Cake) ที่ ผ่ ำนกำรรี ด น้ ำออกแล้ ว ให้ ห น่ วยงำนที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ ำตจำกกรมโรงงำน
อุตสำหกรรมนำไปกำจัดต่อไป
ระบบกำรผลิตน้ำปรำศจำกแร่ธำตุ (Demineralized Water System)
สำหรับระบบผลิตน้ำปรำศจำกแร่ธำตุของโครงกำรฯ ประกอบด้วย กำรบำบัดเบื้องต้นหรือกำรกำจัดอนุภ ำค
ขนำดเล็ก รวมถึงกำรกำจัด ปริมำณแร่ ธำตุ ที่ละลำยในน้ ำหรื ออิออน โดยใช้เทคโนโลยี Reversed Osmosis (RO) และ
กำจัดอิออนที่เหลือด้วยกำรแลกเปลี่ยนประจุด้วย Mixed Bed Exchange สำหรับน้ำปรำศจำกแร่ธำตุที่ได้จะถูกส่งไปเก็บ
เพื่อใช้เติมในระบบผลิตไอน้ำเพื่อชดเชยน้ำทิ้งจำกระบบ (HRSG Blowdown) ในระบบผลิตน้ำปรำศจำกแร่ธำตุจำเป็ นต้อง
มีกำรใช้น้ำในกำรฟื้นฟูระบบกำจัดอิออน (Regeneration System) ซึ่งจะฟื้นฟูสัปดำห์ละ 1 ครั้ง น้ำทิ้งที่ได้จำกกำรฟื้ นฟู
จะถูกรวบรวมไปปรับสภำพควำมเป็นกรดเป็นด่ำงก่อนที่จะถูกส่งไปยั งบ่อพักน้ำทิ้งของโครงกำรฯ ต่อไป
2) ดุลกำรใช้น้ำ (Water Balance Chart)
ดุลกำรใช้น้ำของโครงกำรฯ ในกรณีเดินเครื่องที่กำลังกำรผลิต 100% Load ดังแสดงในรูปที่ 1-3 ส่วนในกรณี
ที่โครงกำรฯ มีกำรเดินเครื่องที่ Partial Load (66% Load) ดังแสดงในรูปที่ 1-4
3) กำรระบำยน้ำฝน
ระบบระบำยน้ำของโครงกำรฯ ได้แยกระบบระบำยน้ำฝนออกจำกระบบระบำยน้ำเสียอย่ำงชัดเจน ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ น้ำฝนที่ไม่ปนเปื้อน และน้ำฝนที่อำจปนเปื้อน โดยมีรำยละเอียดดังนี้
(1) น้ำฝนที่อำจปนเปื้อน : เป็นน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่ส่วนกำรผลิตที่ไม่มีหลังคำปกคลุม ได้แก่ หม้อแปลง
ไฟฟ้ำ เป็นต้น จะถูกส่งไปบำบัดขึ้นต้นยังระบบแยกน้ำ/น้ำมัน (Oil Separator Tank) ขนำด 9.856 ลูกบำศก์เมตร
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(2) น้ำฝนที่ไม่ปนเปื้อน : ระบบระบำยน้ำฝนโครงกำรฯ ได้รับกำรออกแบบให้เป็นรำงระบำยน้ำแบบอำศัย
แรงโน้มถ่วงของโลก แนวรำงระบำยน้ำจะอยู่ด้ำนข้ำงขององค์ประกอบต่ำงๆ ของโครงกำร (รูปที่ 1-5) เพื่อรองรับน้ำฝนที่
ไม่ปกเปื้อน น้ำฝนในรำงระบำยน้ำของโครงกำรฯ จะถูกรวบรวมลงสู่บ่อหน่วงน้ำ (Storm Drain Collection Pond) ขนำด
13,600 ลูกบำศก์เมตร
ในกำรออกแบบบ่อหน่วงน้ำฝนของโครงกำรฯ ซึ่งเป็นบ่อคอนกรีตได้เลือกใช้ลำดผนังบ่อหน่วงน้ำฝนที่ 1 ต่อ
1 (Side Slope 1 : 1) โดยโครงกำรฯ ได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้ 4,600 ตำรำงเมตร เพื่อกำรก่อสร้ำงบ่อหน่วงน้ำฝนขนำดควำมจุ
13,600 ลูกบำศก์เมตร ด้วยเหตุผลดังนี้
(1) โครงกำรฯ ได้ จัด เตรี ย มพื้นที่ ไ ว้ 4,600 ตำรำงเมตร เพื่ อกำรก่ อสร้ ำงบ่ อหน่ วงน้ ำฝน ขนำดควำมจุ
13,600 ลูกบำศก์เมตร ด้วยควำมลำดผนังบ่อ 1 ต่อ 1 จะต้องขุดบ่อลึก 4.30 เมตร
(2) กำรลดควำมลำดชันของผนังบ่อเป็น 1 ต่อ 2 (แนวตั้งต่อแนวรำบ) หำกไม่เพิ่มขนำดพื้นที่ก่อสร้ำงบ่อ
จะทำให้ต้องขุดบ่อลึกมำกขึ้น จำกกำรทดลองออกแบบบ่อโดยใช้ลำดผนัง 1 ต่อ 2 พบว่ำจะต้องขุด บ่อ
ลึกมำกกว่ำ 11 เมตร จึงจะได้ควำมจุบ่อตำมกำหนด ถึงกระนั้นก็ตำมพื้นที่ตัวบ่อด้ำนแคบก็แคบเกิ น
กว่ำที่จะขุดโดยใช้ลำดผนังบ่อ 1 ต่อ 2 ได้ลึกกว่ำ 11 เมตร ดังนั้น ถ้ำหำกจะต้องขุดบ่อให้ลำดผนังบ่อ
อยู่ที่ 1 ต่อ 2 จะต้องเพิ่มขนำดพื้นที่สำหรับก่อสร้ำงบ่อ ซึ่งเป็นข้อจำกัดของโครงกำรฯ ในกำรหำพื้ นที่
เพิ่มเติม
(3) กำรขุดบ่อที่มีควำมลึกมำกๆ จะมีควำมยุ่งยำกทั้งกำรก่อสร้ำง กำรใช้ประโยชน์ และกำรดูแลบำรุงรักษำ
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ระหว่างเดือนมิถุนายน - ธันวาคม พ.ศ. 2562

ที่มำ : รำยงำนฉบับสมบูรณ์กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรโรงไฟฟ้ำเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่3) บริษทั เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

รูปที่ 1-3 ดุลกำรใช้น้ำของโครงกำรโรงไฟฟ้ำเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น กรณีที่เดินเครื่องที่กำลังกำรผลิต 100% Load
บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
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ที่มำ : รำยงำนฉบับสมบูรณ์กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรโรงไฟฟ้ำเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่3) บริษทั เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

รูปที่ 1-4 ดุลกำรใช้น้ำของโครงกำรโรงไฟฟ้ำเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น กรณีที่เดินเครื่องที่ Partial Loading (66% Load)
บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
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ที่มำ : รำยงำนฉบับสมบูรณ์กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรโรงไฟฟ้ ำเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่3) บริษทั เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

รูปที่ 1-5 ระบบระบำยน้ำฝนของโครงกำรโรงไฟฟ้ำเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ จำกัด
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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4) ระบบคมนำคม
กำรเข้ำถึงพื้นที่โครงกำรฯ จำกกรุงเทพฯ ใช้ทำงหลวงหมำยเลข 338 (ปิ่นเกล้ำ-นครชัยศรี) ระยะทำง
ประมำณ 30.3 กิโลเมตร จำกนั้นเลี้ยวขวำเข้ำสู่ทำงหลวงหมำยเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่ำนอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ประมำณ 9 กิโลเมตร จำกนั้นใช้ทำงแยกต่ำงระดับเข้ำสู่ทำงหลวงหมำยเลข 323 (ถนนแสงชูโต) ไปทำงจังหวัดกำญจนบุ รี
ประมำณ 7 กิโลเมตร จนถึงแยกแสงชูโต จำกนั้นข้ำมสะพำนข้ำมแม่น้ำแม่กลองเข้ำสู่ทำงหลวงหมำยเลข 3089 (ถนนสำย
เบิกไพร – เขำงู) ประมำณ 1 กิโลเมตร ถึงหลักกิโลเมตรที่ 40+300 แล้วเลี้ยวขวำเข้ำสู่ถนนทำงเข้ำบริษัท น้ำตำลรำชบุรี
จำกัด ตรงตำมเส้นทำงถนนทำงเข้ำบริษัท น้ำตำลรำชบุรี จำกัด ซึ่งเป็นเส้นทำงเดียวกันอีกประมำณ 900 เมตร จนถึงหน้ำ
บริษัท น้ำตำลรำชบุรี จำกัด จำกนั้นเลี้ยวซ้ำยตรงตำมเส้นทำงอีกประมำณ 700 เมตร จะถึงที่ตั้งโครงกำรโรงไฟฟ้ำเบิ กไพร
โคเจนเนอเรชั่น
ปริมำณกำรคมนำคมในระยะดำเนินกำรนี้ จะเกิดขึ้นจำกรถยนต์ส่วนบุคคลของพนักงำนเป็นหลัก โดย
ปริมำณกำรคมนำคมที่เพิ่มขึ้นจำกโครงกำรฯ จะเป็นรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน จำนวน 140 เที่ยวต่อวัน (คำนวณที่จำนวน
พนักงำน 70 คนต่อวัน) สำหรับระบบจรำจรภำยในพื้นที่โครงกำรฯ ทำงเข้ำ -ออก โครงกำรฯ จะจัดให้มีระบบกำรจรำจร
ภำยในโครงกำรฯ เป็นแบบสองทิศทำง ผิวจรำจรเป้นคอนกรีต ปริมำณกำรจรำจรภำยในเขตโรงไฟฟ้ำจะเป็นยำนพำหนะ
ของพนักงำน คือ รถจักรยำนเป็นหลัก เพื่อควำมปลอดภัย และจะอนุญำตให้ยำนพำหนะที่เป็นรถบรรทุกเข้ำ -ออก เฉพำะ
พื้นที่ที่ได้รับอนุญำตเท่ำนั้น และจำกัดพื้นที่ เช่น บริเวณด้ำนหน้ำที่เป็นรถของพนักงำนและรถผู้มำติดต่อ เป็นต้น ส่วน
รถบรรทุก เช่น รถขนส่งสำรเคมี ขยะอันตรำย ขยะทั่วไป จะเข้ำมำเป็นครั้ง ครำวตำมควำมจำเป็ น ส่วนผู้มำติด ต่ อ จะ
สำมำรถเข้ำมำยังพื้นที่โครงกำรฯ ได้เฉพำะพื้นที่ส่วนหน้ำ คือ อำคำรสำนักงำนเท่ำนั้น เป็นต้น
1.2.9

พนักงำน

ในระยะด ำเนิ นกำรจะมี จำนวนพนั กงำนสู ง สุ ด 70 คน ประกอบด้ วย ผู้ จัด กำรโรงไฟฟ้ ำ วิ ศ วกร พนั กงำน
เดินเครื่อง และพนักงำนซ่อมบำรุง โดยจะมีกำรพักอำศัยภำยนอกพื้นที่โครงกำร
1.2.10 มลพิษและกำรควบคุม
1) มลพิษทำงอำกำศและกำรควบคุม
(1) แหล่งกำเนิด
แหล่งกำเนิดสำรมลพิษทำงอำกำศในระยะดำเนินกำรของโครงกำรฯ เกิดจำกกิจกรรมกำรเผำไหม้เชื้อเพลิ ง ก๊ ำซ
ธรรมชำติ เพื่อขั บเคลื่อนกังหันก๊ำซ และเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซธรรมชำติ ไอเสียจำกกำรเผำไหม้เชื้อเพลิง จะถู ก
ระบำยออกทำงปล่ อง HRSGs ของแต่ละเครื่องมีทั้งหมด 4 ปล่อง ได้แก่ ปล่องระบำยมลสำร HRSG (Heat Recovery
Steam Generator) ของ Gas Generator จำนวน 1 ปล่อง ควำมสูง 35.0 เมตร เส้นผ่ำนศู นย์ กลำง 3.0 เมตร ปล่ อง
ระบำยมลสำร HRSGs (Heat Recovery Steam Generator) ของ Gas Engine จำนวน 3 ปล่อง ควำมสูง 30.0 เมตร
เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 1.05 เมตร
(2) กำรควบคุม NOx Emission
โครงกำรฯ จะควบคุมกำรเกิดก๊ำซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) จำกโครงกำรฯ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
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 GTG: มี ร ะบบควบคุ ม NOx คื อใช้ Dry Low NOx (DLN) ซึ่ ง จะช่ วยควบคุ มกำรเกิ ด ก๊ ำซออกไซด์ ของ
ไนโตรเจนประเภท Thermal NOx โดยกำรควบคุมอุณหภูมิกำรเผำไหม้ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม
 GAS Engine: โครงกำรฯ จะติ ด ตั้ ง ระบบ Selective Catalytic Reduction (SCR) ซึ่ ง เป็ น กำรใช้
แอมโมเนีย (Urea Solution) ทำปฏิกิริยำกับก๊ำซไนโตรเจนออกไซด์เกิดเป็นไนโตรเจนและน้ำ ในระบบ
SCR มีประสิทธิภำพสูงในกำรลดปริมำณก๊ำซไนโตรเจนออกไซด์ได้มำกกว่ำ 90% ในก๊ำซไอเสียที่ได้จำก
กำรเผำไหม้
(3) กำรติดตั้งอุปกรณ์ตรวจติดตำมกำรระบำยมลพิษทำงอำกำศแบบต่อเนื่อง
โครงกำรฯ ด ำเนิ น กำรติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ต รวจติ ด ตำมกำรระบำยมลพิ ษทำงอำกำศแบบต่ อเนื่ อง (Continuous
Emission Monitoring System; CEMs) ซึ่งประกอบด้วย เครื่องมือตรวจวัด และแสดงค่ำควำมเข้ มข้ นของ NOx, SO2,
TSP, O2, CO, อัตรำกำรไหล (Flow rate) และอุณหภูมิ (Temperature) ของ Fuel Gas ตำมมำตรฐำนของ U.S. EPA
หรือตำมที่หน่วยงำนรำชกำรกำหนด โดยติดตั้งอุปกรณ์บริเวณปำกปล่องระบำยอำกำศจำก HRSGs แต่ละเครื่อง เพื่อทำ
กำรตรวจวัดและแสดงผลข้อมูลกำรระบำยมลพิษอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้บริเวณปล่องระบำยอำกำศเสียจำก HRSG แต่ละ
เครื่อง โครงกำรฯ ได้จัดเตรียมช่องไว้เพื่อให้สำมำรถทำ Manual Sampling นอกเหนือจำกกำรตรวจติดตำมด้วย CEMs
อีกด้วย
(4) แผนเฝ้ำระวังเพื่อป้องกันเหตุกำรณ์ที่ NOx Emission อำจสูงเกินกว่ำค่ำควบคุม
แผนเฝ้ำระวังเพื่อป้องกันเหตุ กำรณ์ ที่ NOx Emission อำจมีค่ำสูงเกินกว่ ำค่ ำควบคุ ม โดยมีกำรตรวจวัดค่ำ NOx
อย่ ำงต่ อเนื่ องในช่ วงกำรเดิ นเครื่ องด้ วยอุ ป กรณ์ CEMs (Continuous Emission Monitoring System) โดยพนั กงำน
เดินเครื่องสำมำรถควบคุมกำรเดินเครื่อง หรือปรับเปลี่ยนกำรเดินเครื่องให้ NOx ไม่เกินค่ำควบคุมที่กำหนดที่ 60 ppm ที่
7% O2
(5) แผนกำรตรวจสอบและบำรุงรักษำ อุปกรณ์ควบคุมมลสำรทำงอำกำศของโครงกำร
โครงกำรฯ ได้กำหนดแผนกำรตรวจสอบ บำรุงรักษำ และประเมินประสิทธิภำพของระบบบำบัดมลสำรทำงอำกำศ
(Preventive Maintenance Program) เพื่อให้อุปกรณ์สำมำรถทำงำนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพตลอดเวลำ และเป็ นกำร
ป้องกันเหตุกำรณ์ผิดปกติที่อำจเกิดขึ้นต่อกำรทำงำนของระบบ
2) เสียงและกำรควบคุม
ในกรณีปกติระดับเสียงจะเกิดขึ้นจำกกำรทำงำนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่ำงๆ ได้แก่ หน่วยผลิตไฟฟ้ำแบบกังหัน
ก๊ำซ หน่วยผลิตไฟฟ้ำแบบเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซธรรมชำติ หน่วยผลิตไฟฟ้ำแบบกังหันไอน้ำ หน่วยผลิตไอน้ ำแบบ
นำควำมร้อนกลับมำใช้ใหม่ และหอระบำยควำมร้อน เป็นต้น ซึ่งจะมีระดับเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบล(เอ) ที่ระยะทำง 1 เมตร
ในกรณีฉุกเฉินที่ต้องมีกำรทำงำนของวำล์วฉุกเฉิน (Safety Valve) หรือในกรณีเริ่มเดินเครื่องกำรผลิตที่ต้องมี กำร
ทำงำนของวำล์วระบำย จะก่อให้เกิดเสียงดัง โครงกำรฯ จะมีกำรติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง (Silencer) เพื่อลดระดับเสียง
นอกจำกนี้ โครงกำรฯ จะมีกำรควบคุมให้ระดับเสียงทั่วไปที่บริเวณริมรั้วของโครงกำรฯ ทั้ง 4 ด้ำน ให้มีค่ำไม่เกิน
70 เดซิเบล (เอ) เพื่อป้องกันผลกระทบที่อำจเกิดขึ้ นกับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
เช่น ปลั๊กลดเสียง (Ear Plugs) ครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) เป็นต้น ให้กับพนักงำนที่ท ำงำนในพื้ นที่ ที่มีเสี ยงดัง อย่ ำ ง
เพียงพอสำหรับระดับเสียงจำกอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในหน่วยผลิตกระแสไฟฟ้ำของโครงกำรฯ
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3) น้ำทิ้งและกำรควบคุม
(1) น้ำทิ้งจำกระบบหล่อเย็น จะมีปริมำณ 605 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน น้ำทิ้งจำกระบบระบำยควำมร้อนจะถู ก
รวบรวมไว้ที่บ่อพักน้ำหอระบำยควำมร้ อน (Cooling Basin) และระบำยลงสู่บ่อพักน้ำทิ้ง (Holding Pond) ขนำด 750
ลูกบำศก์เมตร ระยะเวลำกักเก็บ 1 วัน
(2) น้ำทิ้งจำกระบบผลิตน้ำปรำศจำกแร่ธำตุ เป็นน้ำทิ้งจำกกำรฟื้นฟูเรซิ่นของระบบผลิตน้ำปรำศจำกแร่ธำตุ
ประมำณ 53 ลูกบำศ์เมตรต่อวัน จะถูกส่งไปยังบ่อปรับสภำพให้เป็นกลำง (Neutralization Pond) โดยบ่อปรับสภำพมี
ขนำด 147.88 ลูกบำศก์เมตร มีเครื่องสูบน้ำชนิด Dry Pit จำนวน 2 เครื่องอัตรำกำรสูบน้ำ 43.3 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่ วโมง
ต่อเครื่อง
(3) น้ำทิ้งจำกห้องปฏิ บัติก ำรเคมี ปริมำณ 5 ลูกบำศก์เมตรต่ อวั น จะถูกส่งไปยั งบ่ อปรับสภำพให้เป็ น กลำง
(Neutralization Pond) ก่อนที่จะส่งต่อไปยังบ่อพักน้ำทิ้งของโครงกำรฯ ดังแสดงในรูปที่ 1-6
(4) น้ำ Blowdown จำกหม้อไอน้ำ มีประมำณ 60 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน จะถูกส่งไปยังบ่อปรับสภำพควำมเป็ น
กรดเป็นด่ำง ก่อนส่งต่อไปยังบ่อพักน้ำทิ้งของโครงกำรฯ
(5) น้ำทิ้งจำกกำรอุปโภคบริโภค ปริมำณ 15 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ น้ำเสียจำกห้องน้ำ
ภำยในสำนักงำนและพื้นที่อื่นๆ 12 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน และน้ำเสียจำกห้องครัว 3 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน โดยน้ำเสียจำก
ห้องน้ำจะถูกบำบัดเบื้องต้นด้วยระบบ Septic Tank ก่อนจะส่งไปบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบติดกับที่ ที่ผลิต
จำกวัสดุไฟเบอร์กลำสเสริมแรง สำหรับน้ำเสียจำกห้องครัวจะถูกส่งไปยังบ่อดักไขมั น ก่อนจะส่งไปบำบัดที่ระบบบำบัด น้ ำ
เสียสำเร็จรูป
(6) น้ำทิ้งจำกกำรล้ำงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่ำงๆ เป็นน้ำที่มีกำรปนเปื้อนของน้ำมันประมำณ 8 ลูกบำศก์เมตร
ต่อวัน จะถูกส่งไปบำบัดยังระบบแยกย้ำ/น้ำมัน (Oil/Water Separator) ก่อนส่งต่อไปยังบ่อพักน้ำทิ้งของโครงกำรฯ
4) กำกของเสียและกำรจัดกำร
กระบวนกำรผลิตของโครงกำรอำจก่อให้เกิดของเสีย 2 ประเภท รำยละเอียดดังนี้
(1) ของเสียจำกกระบวนกำรผลิต จะถูกรวบรวมนำไปเก็บไว้ในพื้นที่เก็บของเสียที่มีหลังคำปกคลุม ก่อนติดต่อ
หน่วยงำนที่ได้รับอนุญำตจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรมมำรับไปกำจัด
(2) ของเสียจำกพนักงำน
เมื่อเปิดดำเนินกำรคำดว่ำจะมีพนักงำน 70 คน คำดว่ำ ขยะมูลฝอยของโครงกำรฯ จะเกิดขึ้น 35 กิโลกรัมต่อวัน
ขยะมูลฝอยในส่วนที่สำมำรถนำกลับมำใช้ใหม่ได้ จะนำกลับมำใช้ให้มำกที่สุดเท่ำที่จะทำได้ ส่วนที่เหลือจำกกำรคัดแยก ณ
จุดกำเนิดแล้วจะรวบรวมใส่ถังรองรับขยะ โดยจะมี รถเก็บขนขยะมูลฝอยของหน่ วยงำนท้ องถิ่ นมำรับไปกำจัดด้วยวิ ธีที่
เหมำะสมต่อไป

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 by TISI, 17025:2017 by DSS

หน้า 1-18

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมิถุนายน - ธันวาคม พ.ศ. 2562

ที่มำ : รำยงำนฉบับสมบูรณ์กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงกำรโรงไฟฟ้ำเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่3) บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

รูปที่ 1-6 กำรจัดกำรน้ำทิ้งของโครงกำรโรงไฟฟ้ำเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
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1.2.11 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
1) แนวทำงกำรจัดกำรด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
โครงกำรฯ จะจัดทำแผนกำรจัดกำรด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ที่มีเนื้ อหำครอบคลุมทุกขั้นตอน
กำรดำเนินงำน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรดำเนินกำรของโครงกำรฯ จะเป็นไปตำมมำตรฐำนด้ำนอำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัยขั้นสูง โดยวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกำรด้ำนอำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัย ประกอบด้วย
(1) เพื่อป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุ และกำรสัมผัสกับ วัตถุที่อำจเป็นผลให้ได้รับบำดเจ็บ กำรเจ็บป่วย และ/
หรือควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน ที่เกี่ยวข้องกับพนักงำนของโครงกำรฯ พนักงำนของบริษัทผู้รับเหมำ
ผู้เข้ำเยี่ยมชมโครงกำรฯ หรือบุคคลอื่น
(2) เพื่อให้เกิดกำรดำเนินงำนโดยยึดมั่นตำมนโยบำย และวิธีปฏิบัติด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
ซึ่งสอดคล้องกับกฎข้อบังคับตำมกฎหมำยไทย และนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัยของโครงกำรฯ
(3) เพื่อคัดเลือกและให้กำรฝึกอบรมพนักงำนทุกคน เพื่อให้มั่นใจในควำมสำมำรถ และกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
มืออำชีพของแต่ละคนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับแผนงำนด้ำนอำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัย และแผนฉุกเฉิน
(4) เพื่อจัดให้มีสภำพแวดล้อมกำรทำงำนที่มีควำมปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ โดยอำศัยกำรออกแบบ
อุปกรณ์และวิธีปฏิบัติงำนที่ปลอดภัย
(5) เพื่อจัดให้มีอุปกรณ์ที่ปลอดภัยและอยู่ในสภำพดีที่พร้อมใช้งำน
(6) เพื่อจัดให้มีระบบสำธำรณูปโภค/สำธำรณูปกำร ซึ่งได้แก่ ระบบสุขำภิบำล ห้องซักล้ำง น้ำดื่ม และห้อง
รับประทำนอำหำร ที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอกับควำมต้องกำรของพนักงำน
นอกจำกนี้ยังมีแผนงำนด้ำนควำมปลอดภัย ประกอบด้วย นโยบำยด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ใน
ภำพรวม ข้อกำหนดและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำน ควำมรับผิดชอบและโครงสร้ำงองค์กร กำรจำแนกกิจกรรม
เสี่ยง กำรควบคุม ป้องกัน และวิธีปฏิบัติด้ำนควำมปลอดภัย กำรปฐมพยำบำล วิธีปฏิบัติเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน กำรตรวจ
ประเมินด้ำนควำมปลอดภัยของโครงกำรฯ และกำรให้ข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัย
2) แผนฉุกเฉิน
โครงกำรฯ ได้มีกำรจัดท ำแผนฉุกเฉิ น ส ำหรั บ กรณีต่ ำงๆ ที่อำจเกิด ขึ้ น โดยมีวัตถุประสงค์ห ลั ก คือ เพื่ อ
บรรเทำผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น ทั้งต่อบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนอยู่ภำยในโครงกำรฯ และควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นต่ออุป กรณ์
เครื่องจักรกลต่ำงๆ เช่น แผนที่และผังแสดงทำงออกของแต่ละอำคำร แผนกำรอพยพ วิธีกำรปฏิบั ติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิ น
ต่ำงๆ เป็นต้น โดยโครงกำรฯ จะกำหนดให้มีกำรซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี รวมทั้ง จัดให้มีกำรฝึกอบรมบุคลำกรให้มีทั กษะ
และควำมชำนำญในกำรบรรเทำเหตุฉุกเฉินอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมเก็บบันทึกผลกำรทดสอบ
3) แผนอพยพ
โครงกำรฯ จะมีกำรกำหนดจุดรวมพลและเส้นทำงอพยพ โดยผู้อำนวยกำรเหตุฉุกเฉินจะเป็นผู้ตัดสินใจเลื อก
เส้นทำงที่เหมำะสมที่สุดเพียงเส้นทำงเดียว โดยพิจำรณำจำกควำมปลอดภัย และควำมสะดวกในกำรอพยพคนจำกจุดเกิด
เหตุ แผนกำรอพยพแสดงดังรูปที่ 1-7
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ระหว่างเดือนมิถุนายน - ธันวาคม พ.ศ. 2562

4) กำรตรวจสุขภำพพนักงำน
ตำมกฎกระทรวงแรงงำน ว่ำด้วยกำรจัดสวัสดิกำรในสถำนประกอบกิจกำร พ.ศ. 2548 โครงกำรฯ ได้จัดให้มี
กำรตรวจสุขภำพของพนักงำนที่ทำงำนเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง โดยแพทย์แผนปัจจุบันที่ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเวช
กรรมด้ำนอำชีวเวชศำสตร์ เพื่อดำเนินกำรตรวจสุขภำพทั่วไปก่อนบรรจุเข้ำทำงำน และตรวจต่อเนื่องอย่ำงน้อย ปีละ 1 ครั้ง
1.2.12 ชุมชนสัมพันธ์และกำรรับเรื่องร้องเรียน
1) ชุมชนสัมพันธ์
โครงกำรฯ ได้กำหนดแผนงำนด้ำนชุมชนสัมพันธ์และทำกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรดำเนินโครงกำรฯ
อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดควำมรู้ค วำมเข้ ำใจเกี่ย วกับโครงกำรฯ ซึ่งจะช่วยสร้ำงควำมเชื่ อมั่ นใน กำรพัฒ นำโครงกำรฯ
รวมทั้งเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์โดยกำรสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ของชุมชนในพื้นที่
2) กำรรับเรื่องร้องเรียน
โครงกำรฯ ได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน” และมอบหมำยให้มีผู้รับผิดชอบในกำรรับเรื่องร้องเรียน เพื่อ
ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ ตลอดจนรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสอนแนะ และรับข้อร้องเรียนต่ำงๆ เกี่ยวกับโครงกำรฯ โดยมี
ผัง/ขั้นตอนกำรรับเรื่องร้องเรียน ดังแสดงในรูปที่ 1-8
1.2.13 พื้นที่สีเขียว
พื้นที่ของโครงกำรโรงไฟฟ้ำเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น มีขนำดพื้นที่ 53 ไร่ 3 งำน 9.07 ตำรำงวำ หรือประมำณ
86,036 ตำรำงเมตร จำกกำรออกแบบผังพื้นที่โครงกำรฯ ได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวประมำณ 4,400 ตำรำงเมตร หรือประมำณ
ร้อยละ 5.11 ของพื้นที่ทั้งหมด (รูปที่ 1-9) บริเวณริมรั้วโครงกำรฯ จะปลูกต้นไม้ 2 แถวสลับกัน ซึ่งได้พิจำรณำเลือกพันธุ์ไ ม้
ที่มีควำมเหมำะสมกับสภำพพื้นที่ของโครงกำรฯ โดยแถวชั้นนอกที่ติดกับรั้วโครงกำรฯ จะปลูกต้นมะฮอกกำนี (Swietenia
macrophylla King) สลับกับต้นอินทนิล (Lagerstroemia macrocarpa Wall) ระยะต่อต้นประมำณ 2.5 เมตร แถวถัด
มำจะปลูกไม้พุ่มเตี้ย เช่น เฟื่องฟ้ำ เป็นต้น สำหรับพื้นที่ริมทำงเดินหรือบริเวณที่ไม่สำมำรถปลูกไม้ยืนต้นได้ โครงกำรฯ จะ
ปลูกไม้พุ่มเตี้ยและจัดแต่งภูมิทัศน์ให้มีควำมสวยงำม ในกรณีที่ต้นไม้ตำยจะดำเนินกำรปลูกต้นไม้ทดแทนภำยในระยะ 1-2
สัปดำห์

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
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ที่มำ : รำยงำนฉบับสมบูรณ์กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม โครงกำรโรงไฟฟ้ำเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่3) บริษทั เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

รูปที่ 1-7 จุดรวมพลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของโครงกำรโรงไฟฟ้ำเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
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หมำยเหตุ : *ข้อร้องเรียน หมำยถึง คำร้องเรียนจำกประชำชนที่อำศัยในพื้นที่โดยรอบโครงกำรหรือพื้นที่ใกล้เคียง ในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหำที่เกิดควำม
เดือดร้อนรำคำญกับควำมเป็นอยู่ คุณภำพชีวิต สุขภำพอนำมัยและควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจำกกำรดำเนินกำรโครงกำร

รูปที่ 1-8 ผังกำรดำเนินงำนรับข้อร้องเรียน โครงกำรโรงไฟฟ้ำเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมิถุนายน - ธันวาคม พ.ศ. 2562

ที่มำ : รำยงำนฉบับสมบูรณ์กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรโรงไฟฟ้ำเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3) บริษทั เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

รูปที่ 1-9 พื้นที่สีเขียวของโครงกำรโรงไฟฟ้ำเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
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1.3

ขอบเขตกำรดำเนินงำนกำรจัดทำรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1.3.1 กำรติดตำมตรวจสอบผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินกำร
ดำเนินกำรรวบรวมและสรุปผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินกำร
ของโครงกำร ประกอบด้วย
-

มำตรกำรทั่วไป
เสียง
คุณภำพน้ำใต้ดิน
กำรใช้น้ำ
กำรจัดกำรกำกของเสีย
สังคมและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ด้ำนกำรเกิดอันตรำยร้ำยแรง

-

คุณภำพอำกำศ
คุณภำพน้ำผิวดิน
นิเวศวิทยำทำงน้ำ
กำรระบำยน้ำ และกำรป้องกันน้ำท่วม
กำรคมนำคม
สำธำรณสุข อำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัย
ด้ำนพื้นที่สีเขียว และสุนทรียภำพ

1.3.2 กำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินกำร
ดำเนินกำรตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้ำนต่ำงๆ ตำมที่กำหนดไว้ในรำยงำนประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ได้แก่ คุณภำพอำกำศจำกปล่องระบำยมลสำร คุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป กำรตรวจวัดระดับเสียง คุณภำพน้ำ
ทิ้งในบ่อพักน้ำทิ้ง คุณภำพน้ำผิวดิน คุณภำพน้ำใต้ดิน นิเวศวิทยำทำงน้ำ กำรใช้น้ำ กำรจัดกำรกำกของเสีย กำรคมนำคม
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน สำธำรณสุข อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย และกำรเกิดอันตรำยร้ำยแรง โดยมีแผนกำร
ติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รำยละเอียดแผนกำรดำเนินงำนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะ
ดำเนินกำร แสดงดังตำรำงที่ 1-1
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ตำรำงที่ 1-1

แผนกำรดำเนินงำนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินกำร โครงกำรโรงไฟฟ้ำเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
คุณภำพสิ่งแวดล้อม

กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม (EIA)
1. คุณภำพอำกำศ
1.1 คุณภำพอำกำศจำกปล่องระบำยมลสำร
1.2 กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของระบบ (CEMs Audit)
1.3 คุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป
2. เสียง
2.1 กำรตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
2.2 กำรจัดทำ Noise Contour จัดทำเส้นระดับเสียง
(Noise Contour) เพื่อใช้กำหนดพื้นที่ที่มีเสียงดัง
2.3 กำรตรวจวัด Leq เฉลี่ย 8 ชั่วโมง บริเวณสถำนที่มีระดับเสียงสูงกว่ำ
85 dB (A) ตำมผลกำรจัดทำ Noise Contour

3. คุณภำพน้ำผิวดิน/ น้ำทิ้ง

4. คุณภำพน้ำใต้ดิน
5. นิเวศวิทยำทำงน้ำ
6. อำชีวอนำมัย และควำม
ปลอดภัย

7. กำรมีสว่ นร่วมของประชำชน

จำนวนจุด

ควำมถี่

4
4
4
5

4
3

2 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี
2 ครั้ง/ปี 7 วันต่อเนื่อง
2 ครั้ง/ปี 7 วันต่อเนื่อง
ภำยในปีแรกหลังจำกเปิด
ดำเนินกำร
ตรวจวัด Leq เฉลี่ย 8
ชั่วโมง ต่อเนื่อง 72 ชัว่ โมง
ทุกๆ 6 เดือน โดยตรวจ
พร้อมกันทั้ง 5 สถำนี
ตลอดระยะดำเนินกำร
เดือนละ 1 ครั้ง
ตลอดระยะดำเนินกำร
2 ครั้ง/ปี
2 ครั้ง/ปี
2 ครั้ง/ปี
2 ครั้ง/ปี
ปีแรกที่ดำเนินกำร และ
ดำเนินกำรต่อเนื่องทุก 3 ปี
2 ครั้ง/ปี
2 ครั้ง/ปี

1,000

1 ครั้ง/ปี

3.1 ตรวจสอบคุณภำพน้ำทิ้งในบ่อพักน้ำทิง้ (Online Monitoring)
3.2 ตรวจสอบคุณภำพน้ำแบบสุ่ม

2

3.3 ตรวจสอบคุณภำพน้ำผิวดิน
กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ำใต้ดิน
กำรติดตำมตรวจสอบนิเวศวิทยำทำงน้ำ
6.1 เสียงในสถำนที่ทำงำน
6.2 กำรจัดทำแผนผังแสดงเส้นเสียง (Noise Contour Map) บริเวณ
กระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำที่มีเสียงดัง
6.3 ควำมร้อนในสถำนที่ทำงำน
6.4 แสงสว่ำงในทีท่ ำงำน
7.1 กำรเปลี่ยนแปลงสภำพเศรษฐกิจ-สังคมของครัวเรือน เปรียบเทียบก่อน
และหลังมีโครงกำร
7.2 ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมด้ำนต่ำงๆ และสุขภำพของครัวเรือนบริเวณพื้นที่
ติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภำพอำกำศ คุณภำพน้ำ เป็น
7.3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงกำร

5
5
5
5

กำรรวบรวมข้อมูลจำกโครงกำร
8 กำรใช้น้ำ
8.1 ปริมำณน้ำที่โครงกำรสูบจำกแม่น้ำแม่กลองเทียบกับปริมำณน้ำที่ได้รับ
อนุญำต
8.2 ระดับน้ำในแม่กลอง ณ ตำแหน่งจุดสูบน้ำเข้ำสู่สถำนีสูบน้ำของโครงกำร
9. กำรจัดกำรกำกของเสีย
ชนิด ปริมำณขยะทัว่ ไป และของเสียจำกกระบวนกำรผลิต
10. กำรคมนำคม
10.1 บันทึกปริมำณกำรจรำจรที่เข้ำ-ออก พื้นที่โครงรำยวันโดยแยกประเภท
10.2 สถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจำกกำรคมนำคมขนส่งของโครงกำรพร้อมทั้ง
บันทึกสำเหตุ สถำนที่ ช่วงเวลำ และแนวทำงแก้ไขปัญหำทุกครั้ง
11. สำธำรณสุข
สภำวะทำงสุขภำพ
1. ประชำชนในพื้นที่ใกล้เคียง สถิติกำรเจ็บป่วยของประชำชนในรัศมี 5
กิโลเมตรจำกที่ตั้งของโครงกำร
2. พนักงำนของโครงกำร
- สถิติอุบัติเหตุ
- กำรเจ็บป่วย
- กำรบำดเจ็บของพนักงำน
- ปัญหำสำธำรณสุข
- สุขภำพพนักงำน
กำรตรวจสุขภำพทั่วไป
1. เอ็กซเรย์ปอด
2. กำรมองเห็น
3. ตรวจสมรรถภำพกำรได้ยิน
4. ตรวจร่ำงกำยโดยแพทย์
5. ตรวจสมรรถภำพกำรทำงำนของปอด
6. ตรวจเลือด (ควำมสมบูรณ์ของเม็ดเลือด หมูเลือด ภูมิคุ้มกันตับอักเสบบี)
12. กำรเกิดอันตรำยร้ำยแรง
1. ระบบป้องกันกำรเกิดกำรรั่วไหลของก๊ำซธรรมชำติ
2. กำรปฏิบัตติ ำมแผนฉุกเฉินของกำรดำเนินกำรของโครงกำร

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 by TISI, 17025:2017 by DSS
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รวบรวมข้อมูลจำกโครงกำร

ตลอดระยะดำเนินกำร

รวบรวมข้อมูลจำกโครงกำร

1 ครั้ง/ปี

รวบรวมข้อมูลจำกโครงกำร

ทุกวันตลอดระยะ
ดำเนินกำร

รวบรวมข้อมูลจำกโครงกำร

1 ครั้ง/ปี

รวบรวมข้อมูลจำกโครงกำร

2 ครั้ง/ปี

รวบรวมข้อมูลจำกโครงกำร
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