บทที่ 1
บทนำ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2563

บทที่ 1
1.1

บทนำ

ควำมเป็นมำของกำรจัดทำรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จากัด ตั้งอยู่ที่ตาบลเบิกไพร อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นผู้ประกอบกิจการ
ด้ า นพลั งงาน เพื่ อ สนองตอบตามนโยบายของภาครั ฐ และเป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาก าลั งผลิ ต ไฟฟ้ า ของประเทศไทย
พ.ศ. 2553−2557 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 (PDP 2010) พร้อมทั้งช่วยแบ่งเบาภาระทางด้านการลงทุนของรั ฐในระบบผลิต
และจ าหน่ า ยไฟฟ้ า โครงการโรงไฟฟ้ า เบิ ก ไพรโคเจนเนอเรชั่ น มี ก าลั งการผลิ ต ประมาณ 100 เมกกะวั ต ต์ (ที่ ISO
Reference Condition at Compress Intel Air Temperature 15 Deg C, Ambient Barometric Pressure 1.01325
bar, Humidity 60%) และไอน้าประมาณ 15 ตันต่อชั่วโมง ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเพียงชนิดเดียว โดยไม่มีเชื้อเพลิง
สารอง กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จาหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 90 เมกะวัตต์ ส่วนที่เหลือใช้ภายใน
โครงการและจาหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมประมาณ 10 เมกะวัตต์ ไอน้าที่ผลิตได้จะส่งไปจาหน่ายให้กับโรงงาน
อุตสาหกรรมข้างเคียงโครงการต่อไป
สาหรับความเป็นมาของโครงการในการจัด ทารายการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่า นมา สามารถสรุป
รายละเอียดได้ดังนี้ (ภำคผนวก ก−1)
1) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชานาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ในการประชุมครั้งที่
10/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือที่ ทส 1009.7/2545 ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560
และทางโครงการได้ รั บ ใบอนุ ญ าตก่ อ สร้ า งอาคาร ดั ด แปลงอาคาร หรื อ รื้ อ ถอนอาคาร จากส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ตามหนังสือที่ กกพ (อ.1)−1−063/2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.
2560
2) การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเบิก
ไพร โคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 1) ของ บริษัท เบิกไพร โคเจนเนอเรชั่น จากัด โดยได้รับความเห็นชอบจาก กกพ.
ในการประชุมครั้งที่ 31/2561 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ตามหนังสือที่ สกพ. 5502/10591 ลงวันที่ 20
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งประเด็นที่ขอเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย 6 ประเด็น โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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-

การขอเปลี่ยนแปลงจุดสูบน้า
แนวท่อส่งน้าดิบ
แนวท่อส่งน้าทิ้ง
จุดระบายน้าทิ้ง
จุดระบายน้าฝน
การแก้ไขมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ ด้านคุณภาพน้าผิวดิน และ
ด้านนิเวศวิทยาทางน้า
3) การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเบิก
ไพรโคเจนเนอเรชั่ น (ครั้ งที่ 2) ของบริ ษั ท เบิ ก ไพรโคเจนเนอเรชั่ น จ ากั ด โดยได้ รั บความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการผู้ชานาญการฯ ด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม
พ.ศ. 2562 ตามหนังสือ ที่ ทส 1010.7/4729 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งขอเปลี่ยนแปลง Water Fire
Pump และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและระงับอัคคีภัยพร้อมกันนี้ บริษัทฯ จึงได้ผนวกมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ จาก
รายงานทั้ง 3 ฉบับ เข้าด้วยกัน โดยผนวกมาตรการด้านคุณภาพน้าผิวดิน ด้านนิเวศวิทยาทางน้า และด้าน
สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งจัดทาโดยบริษัท ซีคอท จากัด
กับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
จัดทาโดยบริษัท ทีมคอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด เข้าด้วยกัน โดยยังคงมาตรการฯ ที่ได้มี
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ไว้เช่นเดิม
4) การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเบิก
ไพรโคเจนเนอเรชั่ น (ครั้ งที่ 3) ของบริ ษั ท เบิ ก ไพรโคเจนเนอเรชั่ น จ ากั ด ซึ่ งประเด็น ที่ข อเปลี่ยนแปลง
ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่
- การขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ (Plant Layout)
- การใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการ โดยเพิ่มอาคารเก็บสารเคมี และกากของเสีย จานวน 1 อาคาร
- ชนิด และขนาดของภาชนะกักเก็บสารเคมีที่ใช้ในโครงการ
- มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ในระยะด าเนิ น การ (มาตรการด้ า นสาธารณสุ ข
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งที่ 24/2562
(ครั้งที่ 586) เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 ตามหนังสือ ที่ สกพ 5502/4973 ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้กาหนดให้โครงการฯ ต้องเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอานาจอนุญาตตามกฎหมายทราบทุก 6 เดือน
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ทั้ ง นี้ โ ครงการได้ รั บ ใบอนุ ญ าตผลิ ต ไฟฟ้ า จากคณะกรรมการก ากั บ กิ จ การพลั ง งาน (กกพ.) เลขที่ กกพ.
01−1(2)/60−248 เมื่อวันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (ภำคผนวก ก−2) และเข้าสู่ระยะดาเนินการผลิตไฟฟ้าเมื่อ
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการของโครงการสอดคล้ องกับตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กาหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความ
เห็นชอบนั้น โครงการจึงได้มอบหมายให้ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด เป็นผู้จัดทา
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในระยะดาเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม–ธันวาคม พ.ศ. 2563
1.2

รำยละเอียดโครงกำรโดยสังเขป

1.2.1 ที่ตั้งโครงกำร
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น ของบริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จากัด ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 53 ไร่
3 งาน 9.07 ตารางวา ในพื้นที่หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ตาบลเบิกไพร อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นการเช่าพื้นที่ระยะยาว
กับบริษัท น้าตาลราชบุรี จากัด โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่โดยรอบ ดังนี้ (รูปที่ 1−1)
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดกับ
ติดกับ
ติดกับ
ติดกับ

พื้นที่รกร้างและพื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 8 บ้านบางพัง
พื้นที่รอการพัฒนาของโรงงานน้าตาลราชบุรี
พื้นที่บ่อบาบัดน้าเสียของโรงงานน้าตาลราชบุรี
พื้นที่รกร้างและพื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 8 บ้านบางพัง

1.2.2 รำยละเอียดกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ของโครงกำร
สาหรับการใช้ประโยชน์พื้นที่ของโครงการ แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ พื้นที่ส่วนผลิตกระแสไฟฟ้าและระบบส่ง
พื้นที่ส่วนสนับสนุนการผลิตกระแสไฟฟ้า พื้นที่บ่อพักน้าและถังเก็บน้า พื้นที่อาคารต่างๆ พื้นที่สีเขียว และพื้นที่อื่นๆ (เช่น
ถนน พื้นที่รางระบายน้า พื้นที่สาหรับเดินท่อ พื้นที่สาหรับ Right of Way ของสายส่งไฟฟ้า ฯลฯ) การจัดผังพื้นที่โครงการ
โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น แสดงดังรูปที่ 1−2
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สัญลักษณ์

ที่มา

แหล่งน้า
ถนน
ขอบเขตพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรเจนเนอเรชั่น
รายงานการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมโครงการ
โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่1) ของบริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 1−1 ขอบเขตพื้นที่โครงกำรและลักษณะกำรใช้ประโยชน์ทดี่ ิน
โครงกำรโรงไฟฟ้ำเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
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ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่3) บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 1−2 ผังองค์ประกอบโครงกำรโรงไฟฟ้ำเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
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1.2.3 กำลังกำรผลิต
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่นมีการดาเนินการผลิตกระแสไฟฟ้า 2 กรณี ดังนี้
(1) กรณีเดินเครื่องที่กำลังกำรผลิต Full Load (100% Load) มีกาลังผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้า ดังนี้
1) กระแสไฟฟ้ำ
- กาลังการผลิตติดตั้ง (Installed Capacity) ประมาณ 99.7 เมกะวัตต์
- กาลังการผลิตสุทธิ (Net Capacity)
ประมาณ 97 เมกะวัตต์
2) ไอน้ำ
- กาลังการผลิต
ประมาณ 0–15 ตันต่อชั่วโมง
(หมำยเหตุ : กาลังการผลิตไฟฟ้าสุทธิจะลดลงตามปริมาณการจ่ายไอน้า)
(2) กรณีเดินเครื่องที่กำลังกำรผลิต Partial Load (66% Load) มีกาลังผลิตกระแสไฟฟ้า ดังนี้
1) กระแสไฟฟ้ำ
- กาลังการผลิตติดตั้ง (Installed Capacity) ประมาณ 68.18 เมกะวัตต์
- กาลังการผลิตสุทธิ (Net Capacity)
ประมาณ 66 เมกะวัตต์
2) ไอน้ำ
- กาลังการผลิต
ประมาณ 0–15 ตันต่อชั่วโมง
(หมำยเหตุ : กาลังการผลิตไฟฟ้าสุทธิจะลดลงตามปริมาณการจ่ายไอน้า)
1.2.4 เครื่องจักร อุปกรณ์ และกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำ
เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตหลักสาหรับโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ประกอบด้วย เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ (Gas Turbine Generator: GTG) จานวน 1 ชุด มีความสามารถในการผลิตไฟฟ้า
ประมาณ 52.90 เมกะวัตต์ เครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ (Gas Engine) จานวน 3 ชุด มีความสามารถในการผลิต
ไฟฟ้ าได้ ประมาณ 7.8 เมกะวั ตต์ ต่ อชุ ด หน่ วยผลิ ตไอน้ าแบบน าความร้ อนกลั บ มาใช้ ใ หม่ (Heat Recovery Stream
Generator: HRSG) จานวน 4 ชุด แบ่งเป็น HRSG ของ Gas Turbine จานวน 1 ชุด และ HRSG ของ Gas Engine จานวน 3
ชุด เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้า (Steam Turbine Generator: STG) จานวน 1 ชุด ในกรณีที่เดินเครื่อง 100% Load จะ
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 24.55 เมกะวัตต์ เครื่องควบแน่น (Condenser) ระบบหอระบายความร้อน (Cooling
Water System) จานวน 1 ชุด เครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) เครื่องทาความเย็น (Chiller) แบบ Electrical Chiller
จานวน 1 ชุด ท่อน้าเย็น (Inter Cooling) และระบบอุ่นก๊าซธรรมชาติ (Fuel Gas Heater)
1) กระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำและไอน้ำของโครงกำรฯ สามารถสรุปได้ดังนี้
(1) ก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมและตรวจวัดปริมาณก๊าซฯ (Gas Metering and Regulation Station: MR)
ของโครงการฯ จะถูกส่งเข้าห้องเผาไหม้ของเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซพลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง
ก๊าซธรรมชาติโดยตรง จะถูกส่งไปขับเคลื่อนเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ก๊าซร้อนซึ่งยังคงมีพลังงาน
ความร้อนเหลืออยู่จะไม่ถูกปล่อยทิ้ง แต่จะถูกส่งไปให้ความร้อนแก่ HRSG เพื่อผลิตไอน้า
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(2) ก๊าซธรรมชาติจาก MRS ของโครงการฯ จะถูกส่งเข้าสู่เครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ เพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้า ก๊าซร้อนจากการเผาไหม้ซึ่งยังคงมีพลังความร้อนเหลืออยู่ จะถูกส่งไปให้ความร้อนแก่ HRSG ซึ่งเชื่อมต่ออยู่
กับเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติแต่ละเครื่องเพื่อผลิตไอน้า
(3) ไอน้าที่ได้จากเครื่องผลิตไอน้าของเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ และเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติจะ
ถูกส่งไปขับเคลื่อนเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้า จานวน 1ชุด เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าอีกครั้งหนึ่ง โดยก๊าซร้อนที่ผ่านออกจาก
เครื่องผลิตไอน้า จะระบายออกผ่านปล่องที่มีการติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่าง
ต่อเนื่อง (CEMS) เพื่อติดตามและควบคุมการระบายมลสารตลอดช่วงดาเนินโครงการ
(4) ไอน้าที่ผ่านการใช้งานแล้วจากเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้า จะถูกเปลี่ยนสภาพจากไอน้ากลายเป็นน้าคอนเดน
เซท เพื่อนากลับไปใช้ในกระบวนการผลิตไอน้าอีกครั้งหนึ่ง โดยผ่านไอน้าเข้าเครื่องควบแน่น เพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนกับ
น้าระบายความร้อนที่ส่งมาจากหอระบายความร้อน ทาให้ไอน้ากลั่นตัวเป็นน้า ในขณะเดียวกันน้าระบายความร้อนจะมี
อุณหภูมิสูงขึ้น และถูกส่งกลับไปยังระบบหอระบายความร้อน (Cooling Tower) เพื่อลดอุณหภูมิลง
(5) น้าที่ผ่านการแลกเปลี่ยนความร้อนจากเครื่องควบแน่น จะถูกทาให้เย็นลงโดยผ่านระบบหอระบายความร้อน
(Cooling Tower) โดยการสเปรย์น้าให้เป็นละอองจากส่วนบนของระบบหอระบายความร้อน ซึ่งจะเกิดการแลกเปลี่ยน
ความร้อนกับอากาศที่ไหลสวนทาง จะถูกพัดลมระบบหอระบายความร้อนดูดขึ้นมา อุณหภูมิของน้าระบายความร้อนที่ผ่าน
เครื่องควบแน่นแล้ว จะมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจากอุณหภูมิน้าเข้าประมาณ 8.1 องศาเซลเซียส และเมื่อผ่านเข้าระบบหอ
ระบายความร้อนอุณหภูมิน้าจะลดลงเหลือประมาณ 33.9 องศาเซลเซียส น้าระบายความร้อนที่เย็นแล้วจะถูกรวบรวมลงสู่
บ่อพักน้าของระบบหอระบายความร้อนและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยจะมีการระบายน้าทิ้งส่วนหนึ่ง ( Blowdown
Water) เพื่อรักษาคุณภาพน้าในระบบให้คงที่ น้า Blowdown ดังกล่าวจะถูกระบายลงสู่บ่อพักเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้า
ก่อนระบายออก
(6) ก๊าซที่ออกจากปล่องของ Gas Turbine หลังจากผ่าน HRSG แล้ว มีอุณหภูมิประมาณ 89 องศาเซลเซียส
ส่วนก๊าซเสียที่ออกจากปล่องของ Gas Engine หลังผ่าน HRSG แล้ว มีอุณหภูมิประมาณ 170 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ สาเหตุ
ที่อุณหภูมิก๊าซเสียบริเวณปลายปล่อง HRSG ของ Gas Engine มีอุณหภูมิค่อนข้างสูง เป็นเพราะก๊าซเสียต้นทางที่ออกจาก
Gas Engine มีอุณหภูมิสูงถึงประมาณ 300 องศาเซลเซียส เนื่องจาก Gas Engine ใช้ระบบการจุดระเบิดเชื้อเพลิง การฉีด
เชื้อเพลิง และปริมาณอากาศที่เหมาะสมภายในกระบอกสูบเป็นต้นกาลังในการขับเคลื่อนทางกล แม้จะมีการนาก๊าซนั้นไป
ใช้ประโยชน์ในการผลิตไอน้าแรงดันต่าใน HRSG แล้ว แต่อุณหภูมิสุดท้ายที่ระบายออกจากปล่อง HRSG ของ Gas Engine
ยังมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ออกจากปล่อง HRSG ของ Gas Turbine
2) รูปแบบกำรเดินเครื่อง
(1) กำรเริ่มเดินระบบ (Startup)
การเริ่ ม เดิ น ระบบของโรงไฟฟ้ า เบิ ก ไพรโคเจนเนอเรชั่ น เริ่ ม จากการท างานของเครื่ อ งกั งหั น ก๊ า ซ ( Gas
Turbine) โดยการขับเคลื่อนเพลาของกังหันด้วยไฮดรอลิคมอเตอร์ ด้วยความเร็วรอบที่สูงเพียงพอที่จะทาให้เครื่องอัด
อากาศ (Air Compressor) สามารถดูดอากาศจากภายนอกได้ เครื่องอั ดอากาศจะอัดอากาศให้มีความดันสูงและไหลเข้าสู่
ห้องเผาไหม้ในขณะที่ก๊าซธรรมชาติจะถูกส่งเข้ามาที่ห้องเผาไหม้เพื่อผสมกับอากาศที่มีความดันสูง ระบบจุดประกายไฟ
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(Igniter) จะเริ่มจุดประกายไฟทาให้เกิดการสันดาประหว่างเชื้อเพลิงและอากาศในห้องเผาไหม้อย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดเป็น
พลังงานความร้อนไหลไปขับเคลื่อนเครื่องกังหันก๊าซให้หมุนรอบเพลาอย่างต่อเนื่อง จนไฮดรอลิคมอเตอร์ที่ทาหน้าที่
ขับเคลื่อนเพลาจึงหยุดทางาน จากนั้นจึงเพิ่มปริมาณเชื้อเพลิงเพื่อให้เกิดพลังงาน ที่สามารถขับเคลื่อนเครื่องกังหันก๊าซให้
ได้ความเร็วรอบสูงสุด (Full Speed No Load) ปลายของเพลากังหันก๊าซอีกด้านหนึ่งต่อเชื่อมกับเพลาของเครื่องกาเนิด
ไฟฟ้ า (Generator) จึ ง ส่ ง แรงขั บ เคลื่ อ นเครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า ท าให้ เ กิ ด พลั ง งานไฟฟ้ า ไฟลผ่ า นหม้ อ แปลงไฟฟ้ า
(Transformer) เพื่อยกระดับแรงดันไฟฟ้าและไหลไปที่ลานไกไฟฟ้า (Switchyard) เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับระบบส่งของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โครงการฯ จะนาพลังงานความร้อนจากก๊าซร้อนที่ออกจากเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ และเครื่องยนต์ผลิต
ไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติมาใช้ในการผลิตไอน้า และส่งไอน้านั้นไปขับเคลื่อนเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้าเพื่อผลิตไฟฟ้าอีก
ต่อหนึง่
(2) กำรเดินเครื่องที่กำลังกำรผลิต Full Load (100% Load)
ในการเดินเครื่องที่กาลังการผลิต 100% Load จะมีการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ 1 ชุด ความสามารถใน
การผลิตไฟฟ้า 52.90 เมกะวัตต์ ร่วมกับเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 3 ชุด ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าชุดละ
7.8 เมกะวัตต์ พลังงานความร้อนจากก๊าซร้อนที่ออกจากเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซและเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ
ธรรมชาติ จะถูกส่งไปยัง HRSGs จานวน 4 ชุด เพื่อผลิตไอน้าส่งไปใช้ยังเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้า 1 ชุด ความสามารถ
ในการผลิตไฟฟ้า 24.55 เมกะวัตต์ รวมกาลังการผลิตสุทธิ (Net Capacity) หลังจากหักส่วนที่ใช้ในโครงการ ประมาณ 94
เมกะวัตต์
(3) กำรเดินเครื่องที่กำลังกำรผลิต Partial Load (66% Load)
ในการเดินเครื่องที่กาลังการผลิต 66% Load จะมีการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซเพียง 1 ชุด โดยไม่มีการ
เดินเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ พลังงานความร้อนจากก๊าซร้อนที่ออกจากเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซจะถูก
ส่งไปยัง HRSGs ของเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ จานวน 1 ชุด เพื่อผลิตไอน้าส่งไปใช้ยังเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้า รวม
กาลังการผลิตสุทธิ (Net Capacity) หลังจากหักส่วนที่ใช้ในโครงการ ประมาณ 63 เมกะวัตต์
(4) กำรหยุดเดินเครื่อง (Shutdown)
โครงการฯ มีเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ (GTG) 1 ชุด และเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 3 ชุด กรณี
ที่จะมีการหยุดเดินเครื่องผลิต ไฟฟ้ากังหันก๊าซและเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ จะทาการลดโหลดจาก Full
Load ถึง Minimum Load จากนั้นจึงทาการปลดออกจากระบบการเชื่อมโยงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และปิด
วาล์วที่ควบคุมการจ่ายก๊าซให้แก่เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซและเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติจนหยุดนิ่ง ซึ่ง
โครงการฯ จะทาการ Shutdown ตามแผนบารุงรักษาประจาปี ซึ่งจะมีการแจ้งแผนให้แก่ กฟผ. ทุกปี
1.2.5 เชื้อเพลิง
1) แหล่งเชื้อเพลิง
โครงการโรงไฟฟ้ าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่ นถู กออกแบบให้ ใช้ ก๊าซธรรมชาติ เป็ นเชื้ อเพลิ งได้ เพียงชนิ ดเดียว โดย
ไม่มีเชื้อเพลิงสารอง ในบริเวณพื้นที่โครงการฯ มีแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติราชบุรี−วังน้อย ของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
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เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 30 นิ้ว ผ่านในพื้นที่บริเวณเขตระบบสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยจุดรับส่ง
(จุดซื้อขาย) ก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ อยู่ที่ MRS โดยมีแรงดันก๊าซธรรมชาติสูงสุด 1,050 psig ที่อุณหภูมิ 120 องศา
ฟาเรนไฮต์
2) คุณสมบัติของเชื้อเพลิง
ก๊าซธรรมชาติเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซึ่งมีองค์ประกอบของก๊าซมีเทน (CH4) เป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.63
น้าหนักเบากว่าอากาศ เมื่อเกิดการรั่วไหลจะกระจายตัวขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศอย่างรวดเร็ว ไม่เกิดการสะสมตัว รวมถึงมีขีดจากัด
การติดไฟ และอุณหภูมิที่ติดไฟด้วยตัวเองสูงกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ นอกจากนี้ยังจัดเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดเมื่อเปรียบเทียบกับ
เชื้อเพลิงฟอสซิลอื่นๆ ก๊าซธรรมชาติยังมีกามะถันในปริมาณที่ต่ามาก ทั้งนี้ ก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในโครงการฯ จะมาจากทั้งฝั่ง
ตะวันออกและฝั่งตะวันตก
3) อัตรำกำรใช้เชื้อเพลิง
ในกรณีที่โครงการฯ มีการเดินเครื่องเต็มประสิทธิภาพที่ Full Loading (100% Load) โครงการฯ มีความต้องการใช้
ก๊าซธรรมชาติสูงสุดประมาณ 20.8 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือประมาณ 7,584 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อปี
ในกรณีที่โครงการฯ มีการเดินเครื่องที่ Partial Loading (66% Load) โครงการฯ มีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติสูงสุด
ประมาณ 13.7 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือประมาณ 4,992 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อปี
1.2.6 สำรเคมี
สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตของโครงการฯ ส่วนใหญ่เป็นสารเคมีที่ใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้าใช้ในระบบผลิตน้า
ปราศจากแร่ธาตุ ระบบหมุนเวียนไอน้า และระบบหอระบายความร้อน รวมทั้งใช้ในการป้องกันการกัดกร่อน การเกิด
ตะกรัน และการเจริญเติบโตของจุลชีพในระบบท่อน้า สารเคมีจะถูกขนส่งโดยรถบรรทุก และนามาเก็บในถังกักเก็บอย่าง
มิดชิดบริเวณพื้นที่กักเก็บสารเคมีซึ่งมีขอบกั้น (Dike) เพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีออกจากพื้นที่กักเก็บสารเคมี ให้อยู่
ในบริเวณที่สามารถควบคุม และจากัดการรั่วไหลได้
1.2.7 ระบบเสริมกำรผลิตและจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ
1) ระบบหล่อเย็น
การดาเนินโครงการฯ ได้เลือกใช้ระบบหล่อเย็นแบบ open Recirculating Cooling System โดยระบบหล่อเย็น
(Cooling Water System) ของโครงการฯ มีจานวน 1 ชุด ประกอบด้วย 3 เซลล์ น้าระบายความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงจาก
เครื่องควบแน่น และระบบแลกเปลี่ยนความร้อน จะถูกส่งไปยังหอระบายความร้อนเพื่อลดอุณหภูมิลง จากนั้น น้าระบาย
ความร้อนที่เย็นแล้วจะถูกรวบรวมลงสู่บ่อพักน้าของหอระบายความร้อนและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ประมาณ 5 รอบ โดยมี
การระบายน้าทิ้งส่วนหนึ่ง (Blowdown Water) เพื่อรักษาคุณภาพน้าในระบบให้คงที่ประมาณ 605 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
(25.21 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) โดยน้าที่ใช้ชดเชยในระบบหล่อเย็น (Make up Water) ของโครงการฯ ประมาณ 3,026
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (126.08 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง)
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2) ระบบควบคุมกำรผลิต
โครงการฯ มีระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตแบบกระจาย (Distributed Control System: DCS) ซึ่งใช้ในการ
ควบคุมการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าและไอน้า โดยมีระบบดังกล่าวได้มีการออกแบบให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถควบคุมการทางาน
ทั้งหมดของโครงการฯ จากห้องควบคุมส่วนกลาง ที่สามารถสั่งเดินเครื่อง (Start Up) เพิ่มหรือลดกาลังการผลิต (Load and
Unload) หรือหยุดเดินเครื่องการผลิต (Shut Down) ตลอดจนทาการตรวจสอบการทางานของอุปกรณ์การผลิตต่างๆ ได้
ตลอดเวลา และมีการเชื่อมโยงระบบควบคุมไปยัง กฟผ. เพื่อให้ทราบกาลังการผลิตและส่งจ่ายของโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา
3) ระบบส่งกระแสไฟฟ้ำ
โครงการฯ จะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีการสร้างลานไกไฟฟ้า
(Switchyard) ภายในพื้นที่โครงการฯ เพื่อส่งไฟฟ้าต่อไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยบ้านโป่ง 2 และสถานีไฟฟ้าย่อยหนองปลาหมอ
ผ่านระบบส่งไฟฟ้า 115 kV ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาหรับกระแสไฟฟ้า อีกส่วนหนึ่งจะจ่ายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม
ใกล้เคียง ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าภายในโครงการฯ เพื่อปรับค่าแรงดันโรงไฟฟ้าให้เหมาะสม ก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบ
ส่งไฟฟ้า 22 kV เข้าสู่โรงงานของลูกค้าต่อไป
1.2.8

ระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร
1) น้ำใช้
(1) แหล่งน้ำใช้และกำรนำน้ำมำใช้ในโครงกำร

แหล่งน้าใช้ ของโครงการฯ ระยะดาเนินการ ได้แก่ น้าจากแม่น้าแม่กลอง โดยจะสูบน้าประมาณ 3,407
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (กรณีการใช้น้าที่กาลังการผลิต 100% Load) มากักเก็บอ่างเก็บน้าดิบของโครงการฯ ขนาด 20,000
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถสารองน้าสาหรับการดาเนินงานโครงการฯ ได้ประมาณ 6 วัน
(2) ปริมำณน้ำใช้
ในระยะด าเนิ น การ โครงการฯ จะสู บ น้ าจากแม่น้ าแม่ ก ลองมากั ก เก็ บ ยั งอ่ างเก็ บ น้าดิ บของโครงการฯ
ประมาณ 3,407 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน น้าจะผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพก่อนนามาใช้ในกระบวนการผลิตต่างๆ ได้แก่
น้าชดเชยสาหรับระบบน้าหล่อเย็นประมาณ 3,026 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน น้าใช้สาหรับผลิตน้าปราศจากแร่ธาตุประมาณ
353 ลู ก บาศก์ เมตรต่ อวั น น้ าใช้ ใ นส านั กงานเพื่ อ การอุป โภคของพนั กงานประมาณ 15 ลู ก บาศก์เ มตรต่อ วัน น้ าล้าง
เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ประมาณ 8 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และน้าใช้ในห้องปฏิบัติการเคมีประมาณ 5 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
รายละเอียดความต้องการใช้น้าแต่ละกิจกรรม มีดังนี้
- น้าชดเชยสาหรับระบบระบายความร้อน (Cooling Water Makeup)
ระบบหล่อเย็นจาเป็นต้องใช้น้า เพื่อชดเชยน้าหล่อเย็นที่สูญเสียไป เนื่องจากการระเหยในหอระบายความ
ร้อน ระบบหล่อเย็นของโครงการฯ ถูกออกแบบให้หมุนเวียนน้าในระบบเป็นจานวน 5 รอบ มีปริมาณความต้องการน้า
ชดเชยสาหรับระบบหล่อเย็นประมาณ 3,026 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยทั้งหมดเป็นน้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพจากโรง
ปรับคุณภาพน้าเบื้องต้นของโครงการฯ เนื่องมาจากมีน้าบางส่วนสูญเสียออกจากระบบสู่บรรยากาศในรูปแบบของละออง
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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น้า ในอัตราประมาณ 2,421 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และมีการระบายออกจากระบบเพื่อควบคุมคุณภาพของน้าหล่อเย็น ใน
อัตราประมาณ 605 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- น้าใช้สาหรับผลิตน้าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water)
น้าจากโรงปรับปรุงคุณภาพน้าประมาณ 353 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะถูกส่งเข้าสู่ระบบผลิตน้าปราศจาก
แร่ธาตุ ซึ่งสามารถผลิตได้ 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะถูกส่งไปเก็บในถังเก็บน้าเพื่อนาไปใช้ใน HRSGs ซึ่งจะสามารถผลิต
ไอน้าได้ประมาณ 240 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่งให้กับโรงงานใกล้เคียงที่รับซื้อไอน้า ทั้งนี้ ในระบบผลิตน้าปราศจากแร่ธาตุ
จะมีน้าทิ้งจากการฟื้นฟูระบบกาจัดอิออน 53 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งจะถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อปรับสภาพ เพื่อปรับสภาพ
ความเป็นกรดเป็นด่างให้อยู่ในเกณฑ์ของมาตรฐานต่อไป
- น้าใช้ในสานักงานเพื่อการอุปโภคของพนักงานที่ปฏิบัติงานของประมาณ 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- น้าใช้เพื่อล้างทาความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ประมาณ 8 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- น้าในห้องปฏิบัติการเคมีประมาณ 5 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
(3) ระบบปรับปรุงคุณภำพน้ำ
ระบบปรับปรุงคุณภำพน้ำเบื้องต้น
น้ าดิ บ จะถู กสูบ มาจากแม่น้าแม่ก ลองประมาณ 3,407 ลู ก บาศก์ เมตรต่ อวั น เข้ า สู่ อ่ า งเก็บน้าดิบความจุ
20,000 ลูกบาศก์เมตร น้าดิบจะนามาผ่านกระบวนการบาบัดขั้นต้น โดยใช้สารรวมตะกอน และใช้โพลีเมอร์ (Polymer)
จากนั้นจะส่งไปยังถังตกตะกอน (Clarifier) เพื่อทาการตกตะกอนแขวนลอยออกจากน้าใช้ของโครงการฯ โดยน้าใสที่ได้จาก
ถังตกตะกอนด้านบนจะส่งไปเก็บไว้ที่ถังพักน้าใช้ (Service Water Storage Tank) ขนาด 6,600 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1
ถัง เพื่อใช้ในโครงการฯ ส่วนตะกอนที่ได้จากถังตกตะกอนจะถูกส่งไปแยกน้าออกจากตะกอน โดยเครื่องอัดกรอง (Filter
Press) ก่ อ นส่ ง กากตะกอน (Sludge Cake) ที่ ผ่ า นการรี ด น้ าออกแล้ ว ให้ ห น่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมนาไปกาจัดต่อไป
ระบบกำรผลิตน้ำปรำศจำกแร่ธำตุ (Demineralized Water System)
สาหรับระบบผลิตน้าปราศจากแร่ธาตุของโครงการฯ ประกอบด้วย การบาบัดเบื้องต้นหรือการกาจัดอนุภาค
ขนาดเล็ก รวมถึงการกาจัดปริมาณแร่ธาตุที่ละลายในน้าหรืออิออน โดยใช้เทคโนโลยี Reversed Osmosis (RO) และ
กาจัดอิออนที่เหลือด้วยการแลกเปลี่ยนประจุด้วย Mixed Bed Exchange สาหรับน้าปราศจากแร่ธาตุที่ได้จะถูกส่งไปเก็บ
เพื่อใช้เติมในระบบผลิตไอน้าเพื่อชดเชยน้าทิ้งจากระบบ (HRSG Blowdown) ในระบบผลิตน้าปราศจากแร่ธาตุจาเป็นต้อง
มีการใช้น้าในการฟื้นฟูระบบกาจัดอิออน (Regeneration System) ซึ่งจะฟื้นฟูสัปดาห์ละ 1 ครั้ง น้าทิ้งที่ได้จากการฟื้นฟู
จะถูกรวบรวมไปปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างก่อนที่จะถูกส่งไปยังบ่อพักน้าทิ้งของโครงการฯ ต่อไป
2) ดุลกำรใช้น้ำ (Water Balance Chart)
ดุลการใช้น้าของโครงการฯ ในกรณีเดินเครื่องที่กาลังการผลิต 100% Load ดังแสดงในรูปที่ 1−3 ส่วนใน
กรณีที่โครงการฯ มีการเดินเครื่องที่ Partial Load (66% Load) ดังแสดงในรูปที่ 1−4
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3) กำรระบำยน้ำฝน
ระบบระบายน้าของโครงการฯ ได้แยกระบบระบายน้าฝนออกจากระบบระบายน้าเสียอย่างชัดเจน ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ น้าฝนที่ไม่ปนเปื้อน และน้าฝนที่อาจปนเปื้อน โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) น้ำฝนที่อำจปนเปื้อน : เป็นน้าฝนที่ตกลงในพื้นที่ส่วนการผลิตที่ไม่มีหลังคาปกคลุม ได้แก่ หม้อแปลง
ไฟฟ้า เป็นต้น จะถูกส่งไปบาบัดขึ้นต้นยังระบบแยกน้า/น้ามัน (Oil Separator Tank) ขนาด 9.856 ลูกบาศก์เมตร
(2) น้ำฝนที่ไม่ปนเปื้อน : ระบบระบายน้าฝนโครงการฯ ได้รับการออกแบบให้เป็นรางระบายน้าแบบอาศัย
แรงโน้มถ่วงของโลก แนวรางระบายน้าจะอยู่ด้านข้างขององค์ประกอบต่างๆ ของโครงการ (รูปที่ 1−5) เพื่อรองรับน้าฝนที่
ไม่ปกเปื้อน น้าฝนในรางระบายน้าของโครงการฯ จะถูกรวบรวมลงสู่บ่อหน่วงน้า (Storm Drain Collection Pond) ขนาด
13,600 ลูกบาศก์เมตร
ในการออกแบบบ่อหน่วงน้าฝนของโครงการฯ ซึ่งเป็นบ่อคอนกรีตได้เลือกใช้ลาดผนังบ่อหน่วงน้าฝนที่ 1 ต่อ
1 (Side Slope 1 : 1) โดยโครงการฯ ได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้ 4,600 ตารางเมตร เพื่อการก่อสร้างบ่อหน่วงน้าฝนขนาดความจุ
13,600 ลูกบาศก์เมตร ด้วยเหตุผลดังนี้
(1) โครงการฯ ได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้ 4,600 ตารางเมตร เพื่อการก่อสร้างบ่อหน่วงน้าฝน ขนาดความจุ
13,600 ลูกบาศก์เมตร ด้วยความลาดผนังบ่อ 1 ต่อ 1 จะต้องขุดบ่อลึก 4.30 เมตร
(2) การลดความลาดชันของผนังบ่อเป็น 1 ต่อ 2 (แนวตั้งต่อแนวราบ) หากไม่เพิ่มขนาดพื้นที่ก่อสร้างบ่อ
จะทาให้ต้องขุดบ่อลึกมากขึ้น จากการทดลองออกแบบบ่อโดยใช้ลาดผนัง 1 ต่อ 2 พบว่าจะต้องขุดบ่อ
ลึกมากกว่า 11 เมตร จึงจะได้ความจุบ่อตามกาหนด ถึงกระนั้นก็ตามพื้นที่ตัวบ่อด้านแคบก็แคบเกิน
กว่าที่จะขุดโดยใช้ลาดผนังบ่อ 1 ต่อ 2 ได้ลึกกว่า 11 เมตร ดังนั้น ถ้าหากจะต้องขุดบ่อให้ลาดผนังบ่อ
อยู่ที่ 1 ต่อ 2 จะต้องเพิ่มขนาดพื้นที่สาหรับก่อสร้างบ่อ ซึ่งเป็นข้อจากัดของโครงการฯ ในการหาพื้นที่
เพิ่มเติม
(3) การขุดบ่อที่มีความลึกมากๆ จะมีความยุ่งยากทั้งการก่อสร้าง การใช้ประโยชน์ และการดูแลบารุงรักษา
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ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่3) บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 1−3 ดุลกำรใช้น้ำของโครงกำรโรงไฟฟ้ำเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น กรณีที่เดินเครื่องที่กำลังกำรผลิต 100% Load
บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
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รูปที่ 1−4 ดุลกำรใช้น้ำของโครงกำรโรงไฟฟ้ำเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น กรณีที่เดินเครื่องที่ Partial Loading (66% Load)
บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ

หน้า 1-15

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2563

4) ระบบคมนำคม
การเข้าถึงพื้นที่โครงการฯ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 338 (ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) ระยะทาง
ประมาณ 30.3 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ประมาณ 9 กิโลเมตร จากนั้นใช้ทางแยกต่างระดับเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 323 (ถนนแสงชูโต) ไปทางจังหวัดกาญจนบุรี
ประมาณ 7 กิโลเมตร จนถึงแยกแสงชูโต จากนั้นข้ามสะพานข้ามแม่น้าแม่กลองเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3089 (ถนนสาย
เบิกไพร – เขางู) ประมาณ 1 กิโลเมตร ถึงหลักกิโลเมตรที่ 40+300 แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนทางเข้าบริษัท น้าตาลราชบุรี
จากัด ตรงตามเส้นทางถนนทางเข้าบริษัท น้าตาลราชบุรี จากัด ซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกันอีกประมาณ 900 เมตร จนถึงหน้า
บริษัท น้าตาลราชบุรี จากัด จากนั้นเลี้ยวซ้ายตรงตามเส้นทางอีกประมาณ 700 เมตร จะถึงที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพร
โคเจนเนอเรชั่น
ปริมาณการคมนาคมในระยะดาเนินการนี้ จะเกิดขึ้นจากรถยนต์ส่วนบุคคลของพนักงานเป็นหลัก โดย
ปริมาณการคมนาคมที่เพิ่มขึ้นจากโครงการฯ จะเป็นรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน จานวน 140 เที่ยวต่อวัน (คานวณที่จานวน
พนักงาน 70 คนต่อวัน) สาหรับระบบจราจรภายในพื้นที่โครงการฯ ทางเข้า-ออก โครงการฯ จะจัดให้มีระบบการจราจร
ภายในโครงการฯ เป็นแบบสองทิศทาง ผิวจราจรเป้นคอนกรีต ปริมาณการจราจรภายในเขตโรงไฟฟ้าจะเป็นยานพาหนะ
ของพนักงาน คือ รถจักรยานเป็นหลัก เพื่อความปลอดภัย และจะอนุญาตให้ยานพาหนะที่เป็นรถบรรทุกเข้า -ออก เฉพาะ
พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และจากัดพื้นที่ เช่น บริเวณด้านหน้าที่เป็นรถของพนักงานและรถผู้มาติดต่อ เป็นต้น ส่วน
รถบรรทุก เช่น รถขนส่งสารเคมี ขยะอันตราย ขยะทั่วไป จะเข้ามาเป็นครั้งคราวตามความจาเป็น ส่วนผู้มาติดต่อจะ
สามารถเข้ามายังพื้นที่โครงการฯ ได้เฉพาะพื้นที่ส่วนหน้า คือ อาคารสานักงานเท่านั้น เป็นต้น
1.2.9

พนักงำน

ในระยะด าเนิ น การจะมี จ านวนพนั ก งานสู งสุ ด 70 คน ประกอบด้ ว ย ผู้ จั ด การโรงไฟฟ้ า วิ ศ วกร พนั ก งาน
เดินเครื่อง และพนักงานซ่อมบารุง โดยจะมีการพักอาศัยภายนอกพื้นที่โครงการ
1.2.10 มลพิษและกำรควบคุม
1) มลพิษทำงอำกำศและกำรควบคุม
(1) แหล่งกำเนิด
แหล่งกาเนิดสารมลพิษ ทางอากาศในระยะดาเนินการของโครงการฯ เกิดจากกิจกรรมการเผาไหม้เชื้อเพลิงก๊าซ
ธรรมชาติ เพื่อขับเคลื่อนกังหันก๊าซ และเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ ไอเสียจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงจะถูก
ระบายออกทางปล่อง HRSGs ของแต่ละเครื่องมีทั้งหมด 4 ปล่อง ได้แก่ ปล่องระบายมลสาร HRSG (Heat Recovery
Steam Generator) ของ Gas Generator จานวน 1 ปล่อง ความสูง 35.0 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.0 เมตร ปล่อง
ระบายมลสาร HRSGs (Heat Recovery Steam Generator) ของ Gas Engine จานวน 3 ปล่อง ความสูง 30.0 เมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.05 เมตร
(2) กำรควบคุม NOx Emission
โครงการฯ จะควบคุมการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) จากโครงการฯ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
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 GTG: มีระบบควบคุม NOx คือใช้ Dry Low NOx (DLN) ซึ่งจะช่วยควบคุมการเกิดก๊าซออกไซด์ข อง
ไนโตรเจนประเภท Thermal NOx โดยการควบคุมอุณหภูมิการเผาไหม้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
 GAS Engine: โครงการฯ จะติ ด ตั้ ง ระบบ Selective Catalytic Reduction (SCR) ซึ่ ง เป็ น การใช้
แอมโมเนีย (Urea Solution) ทาปฏิกิริยากับก๊าซไนโตรเจนออกไซด์เกิดเป็นไนโตรเจนและน้า ในระบบ
SCR มีประสิทธิภาพสูงในการลดปริมาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ได้มากกว่า 90% ในก๊าซไอเสียที่ได้จาก
การเผาไหม้
(3) กำรติดตั้งอุปกรณ์ตรวจติดตำมกำรระบำยมลพิษทำงอำกำศแบบต่อเนื่อง
โครงการฯ ด าเนิ น การติ ด ตั้ งอุ ป กรณ์ ต รวจติ ด ตามการระบายมลพิ ษ ทางอากาศแบบต่ อ เนื่ อ ง (Continuous
Emission Monitoring System; CEMs) ซึ่งประกอบด้วย เครื่องมือตรวจวัดและแสดงค่าความเข้มข้นของ NOx, SO2,
TSP, O2, CO, อัตราการไหล (Flow rate) และอุณหภูมิ (Temperature) ของ Fuel Gas ตามมาตรฐานของ U.S. EPA
หรือตามที่หน่วยงานราชการกาหนด โดยติดตั้งอุปกรณ์บริเวณปากปล่องระบายอากาศจาก HRSGs แต่ละเครื่อง เพื่อทา
การตรวจวัดและแสดงผลข้อมูลการระบายมลพิษอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริเวณปล่องระบายอากาศเสียจาก HRSG แต่ละ
เครื่อง โครงการฯ ได้จัดเตรียมช่องไว้เพื่อให้สามารถทา Manual Sampling นอกเหนือจากการตรวจติดตามด้วย CEMs
อีกด้วย
(4) แผนเฝ้ำระวังเพื่อป้องกันเหตุกำรณ์ที่ NOx Emission อำจสูงเกินกว่ำค่ำควบคุม
แผนเฝ้าระวังเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ NOx Emission อาจมีค่าสูงเกินกว่าค่าควบคุม โดยมีการตรวจวัดค่า NOx
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในช่ ว งการเดิ นเครื่อ งด้ว ยอุ ปกรณ์ CEMs (Continuous Emission Monitoring System) โดยพนั ก งาน
เดินเครื่องสามารถควบคุมการเดินเครื่อง หรือปรับเปลี่ยนการเดินเครื่องให้ NOx ไม่เกินค่าควบคุมที่กาหนดที่ 60 ppm ที่
7% O2
(5) แผนกำรตรวจสอบและบำรุงรักษำ อุปกรณ์ควบคุมมลสำรทำงอำกำศของโครงกำร
โครงการฯ ได้กาหนดแผนการตรวจสอบ บารุงรักษา และประเมินประสิทธิภาพของระบบบาบัดมลสารทางอากาศ
(Preventive Maintenance Program) เพื่อให้อุปกรณ์สามารถทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา และเป็นการ
ป้องกันเหตุการณ์ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นต่อการทางานของระบบ
2) เสียงและกำรควบคุม
ในกรณีปกติระดับเสียงจะเกิดขึ้นจากการทางานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ หน่วยผลิตไฟฟ้าแบบกังหัน
ก๊าซ หน่วยผลิตไฟฟ้าแบบเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ หน่วยผลิตไฟฟ้าแบบกังหันไอน้า หน่วยผลิตไอน้าแบบ
นาความร้อนกลับมาใช้ใหม่ และหอระบายความร้อน เป็นต้น ซึ่งจะมีระดับเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบล(เอ) ที่ระยะทาง 1 เมตร
ในกรณีฉุกเฉินที่ต้องมีการทางานของวาล์วฉุกเฉิน (Safety Valve) หรือในกรณีเริ่มเดินเครื่องการผลิตที่ต้องมีการ
ทางานของวาล์วระบาย จะก่อให้เกิดเสียงดัง โครงการฯ จะมีการติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง (Silencer) เพื่อลดระดับเสียง
นอกจากนี้ โครงการฯ จะมีการควบคุมให้ระดับเสียงทั่วไปที่บริเวณริมรั้วของโครงการฯ ทั้ง 4 ด้าน ให้มีค่าไม่เกิน
70 เดซิเบล (เอ) เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
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เช่น ปลั๊กลดเสี ยง (Ear Plugs) ครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) เป็นต้น ให้กับพนักงานที่ทางานในพื้นที่ที่มีเสียงดังอย่าง
เพียงพอสาหรับระดับเสียงจากอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในหน่วยผลิตกระแสไฟฟ้าของโครงการฯ
3) น้ำทิ้งและกำรควบคุม
(1) น้ำทิ้งจำกระบบหล่อเย็น จะมีปริมาณ 605 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน น้าทิ้งจากระบบระบายความร้อนจะถูก
รวบรวมไว้ที่บ่อพักน้าหอระบายความร้อน (Cooling Basin) และระบายลงสู่บ่อพักน้าทิ้ง (Holding Pond) ขนาด 750
ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลากักเก็บ 1 วัน
(2) น้ำทิ้งจำกระบบผลิตน้ำปรำศจำกแร่ธำตุ เป็นน้าทิ้งจากการฟื้นฟูเรซิ่นของระบบผลิตน้าปราศจากแร่ธาตุ
ประมาณ 53 ลูกบาศ์เมตรต่อวัน จะถูกส่งไปยังบ่อปรับสภาพให้เป็นกลาง (Neutralization Pond) โดยบ่อปรับสภาพมี
ขนาด 147.88 ลูกบาศก์เมตร มีเครื่องสูบน้าชนิด Dry Pit จานวน 2 เครื่องอัตราการสูบน้า 43.3 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
ต่อเครื่อง
(3) น้ำทิ้งจำกห้องปฏิบัติกำรเคมี ปริมาณ 5 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะถูกส่งไปยังบ่อปรับสภาพให้เป็นกลาง
(Neutralization Pond) ก่อนที่จะส่งต่อไปยังบ่อพักน้าทิ้งของโครงการฯ ดังแสดงในรูปที่ 1−6
(4) น้ำ Blowdown จำกหม้อไอน้ำ มีประมาณ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะถูกส่งไปยังบ่อปรับสภาพความเป็น
กรดเป็นด่าง ก่อนส่งต่อไปยังบ่อพักน้าทิ้งของโครงการฯ
(5) น้ำทิ้งจำกกำรอุปโภคบริโภค ปริมาณ 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ น้าเสียจากห้องน้า
ภายในสานักงานและพื้นที่อื่นๆ 12 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และน้าเสียจากห้องครัว 3 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยน้าเสียจาก
ห้องน้าจะถูกบาบัดเบื้องต้นด้วยระบบ Septic Tank ก่อนจะส่งไปบาบัดที่ระบบบาบัดน้าเสียสาเร็จรูปแบบติดกับที่ ที่ผลิต
จากวัสดุไฟเบอร์กลาสเสริมแรง สาหรับน้าเสียจากห้องครัวจะถูกส่งไปยังบ่อดักไขมัน ก่อนจะส่งไปบาบั ดที่ระบบบาบัดน้า
เสียสาเร็จรูป
(6) น้ำทิ้งจำกกำรล้ำงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่ำงๆ เป็นน้าที่มีการปนเปื้อนของน้ามันประมาณ 8 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน จะถูกส่งไปบาบัดยังระบบแยกย้า/น้ามัน (Oil/Water Separator) ก่อนส่งต่อไปยังบ่อพักน้าทิ้งของโครงการฯ
4) กำกของเสียและกำรจัดกำร
กระบวนการผลิตของโครงการอาจก่อให้เกิดของเสีย 2 ประเภท รายละเอียดดังนี้
(1) ของเสียจำกกระบวนกำรผลิต จะถูกรวบรวมนาไปเก็บไว้ในพื้นที่เก็ บของเสียที่มีหลังคาปกคลุม ก่อนติดต่อ
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกาจัด
(2) ของเสียจำกพนักงำน
เมื่อเปิดดาเนินการคาดว่าจะมีพนักงาน 70 คน คาดว่า ขยะมูลฝอยของโครงการฯ จะเกิดขึ้น 35 กิโลกรัมต่อวัน
ขยะมูลฝอยในส่วนที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ จะนากลับมาใช้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ส่วนที่เหลือจากการคัดแยก ณ
จุดกาเนิดแล้วจะรวบรวมใส่ถังรองรับขยะ โดยจะมีรถเก็บขนขยะมู ลฝอยของหน่วยงานท้องถิ่นมารับไปกาจัดด้วยวิธีที่
เหมาะสมต่อไป
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ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่3) บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 1−6 กำรจัดกำรน้ำทิ้งของโครงกำรโรงไฟฟ้ำเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
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1.2.11 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
1) แนวทำงกำรจัดกำรด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
โครงการฯ จะจัดทาแผนการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกขั้นตอน
การดาเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการดาเนินการของโครงการฯ จะเป็นไปตามมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยขั้นสูง โดยวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ประกอบด้วย
(1) เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และการสัมผัสกับวัตถุที่อาจเป็นผลให้ได้รับบาดเจ็บ การเจ็บป่วย และ/
หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของโครงการฯ พนักงานของบริษัทผู้รับเหมา
ผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการฯ หรือบุคคลอื่น
(2) เพื่อให้เกิดการดาเนินงานโดยยึดมั่นตามนโยบาย และวิธีปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ซึ่งสอดคล้องกับกฎข้อบังคับตามกฎหมายไทย และนโยบายด้านความปลอดภัยของโครงการฯ
(3) เพื่อคัดเลือกและให้การฝึกอบรมพนักงานทุกคน เพื่อให้มั่นใจในความสามารถ และการปฏิบัติงานอย่าง
มืออาชีพของแต่ละคนตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย และแผนฉุกเฉิน
(4) เพื่อจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทางานที่มีความปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ โดยอาศัยการออกแบบ
อุปกรณ์และวิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
(5) เพื่อจัดให้มีอุปกรณ์ที่ปลอดภัยและอยู่ในสภาพดีที่พร้อมใช้งาน
(6) เพื่อจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ ซึ่งได้แก่ ระบบสุขาภิบาล ห้องซักล้าง น้าดื่ม และห้อง
รับประทานอาหาร ที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอกับความต้องการของพนักงาน
นอกจากนี้ยังมีแผนงานด้านความปลอดภัย ประกอบด้วย นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
ภาพรวม ข้อกาหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน ความรับผิดชอบและโครงสร้างองค์กร การจาแนกกิจกรรม
เสี่ยง การควบคุม ป้องกัน และวิธีปฏิบัติด้านความปลอดภัย การปฐมพยาบาล วิธีปฏิบัติเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน การตรวจ
ประเมินด้านความปลอดภัยของโครงการฯ และการให้ข้อมูลด้านความปลอดภัย
2) แผนฉุกเฉิน
โครงการฯ ได้มีการจัดทาแผนฉุกเฉินสาหรับกรณีต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อ
บรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งต่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในโครงการฯ และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่ออุปกรณ์
เครื่องจักรกลต่างๆ เช่น แผนที่และผังแสดงทางออกของแต่ละอาคาร แผนการอพยพ วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ต่างๆ เป็นต้น โดยโครงการฯ จะกาหนดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินประจาปี รวมทั้ง จัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรให้มีทักษะ
และความชานาญในการบรรเทาเหตุฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมเก็บบันทึกผลการทดสอบ
3) แผนอพยพ
โครงการฯ จะมีการกาหนดจุดรวมพลและเส้นทางอพยพ โดยผู้อานวยการเหตุฉุกเฉินจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือก
เส้นทางที่เหมาะสมที่สุดเพียงเส้นทางเดียว โดยพิจารณาจากความปลอดภัย และความสะดวกในการอพยพคนจากจุดเกิด
เหตุ แผนการอพยพแสดงดังรูปที่ 1−7
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4) กำรตรวจสุขภำพพนักงำน
ตามกฎกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 โครงการฯ ได้จัดให้มี
การตรวจสุขภาพของพนักงานที่ทางานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง โดยแพทย์แผนปัจจุบันที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวช
กรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ เพื่อดาเนินการตรวจสุขภาพทั่วไปก่อนบรรจุเข้าทางาน และตรวจต่อเนื่องอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
1.2.12 ชุมชนสัมพันธ์และกำรรับเรื่องร้องเรียน
1) ชุมชนสัมพันธ์
โครงการฯ ได้กาหนดแผนงานด้านชุมชนสัมพันธ์และทาการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดาเนินโครงการฯ
อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาโครงการฯ
รวมทั้งเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์โดยการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนในพื้นที่
2) กำรรับเรื่องร้องเรียน
โครงการฯ ได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน” และมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสอนแนะ และรับข้อร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับโครงการฯ โดยมี
ผัง/ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ดังแสดงในรูปที่ 1-8
1.2.13 พื้นที่สีเขียว
พื้นที่ของโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น มีขนาดพื้นที่ 53 ไร่ 3 งาน 9.07 ตารางวา หรือประมาณ
86,036 ตารางเมตร จากการออกแบบผังพื้นที่โครงการฯ ได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวประมาณ 4,400 ตารางเมตร หรือประมาณ
ร้อยละ 5.11 ของพื้นที่ทั้งหมด (รูปที่ 1-9) บริเวณริมรั้วโครงการฯ จะปลูกต้นไม้ 2 แถวสลับกัน ซึ่งได้พิจารณาเลือกพันธุไ์ ม้
ที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของโครงการฯ โดยแถวชั้นนอกที่ติดกับรั้วโครงการฯ จะปลูกต้นมะฮอกกานี (Swietenia
macrophylla King) สลับกับต้นอินทนิล (Lagerstroemia macrocarpa Wall) ระยะต่อต้นประมาณ 2.5 เมตร แถวถัด
มาจะปลูกไม้พุ่มเตี้ย เช่น เฟื่องฟ้า เป็นต้น สาหรับพื้นที่ริมทางเดินหรือบริเวณที่ไม่สามารถปลูกไม้ยืนต้นได้ โครงการฯ จะ
ปลูกไม้พุ่มเตี้ยและจัดแต่งภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม ในกรณีที่ต้นไม้ตายจะดาเนินการปลูกต้นไม้ทดแทนภายในระยะ 1-2
สัปดาห์

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
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ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่3) บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 1−7 จุดรวมพลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของโครงกำรโรงไฟฟ้ำเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
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หมำยเหตุ : *ข้อร้องเรียน หมายถึง คาร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยในพื้นที่โดยรอบโครงการหรือพื้ นที่ใกล้เคียง ในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดความ
เดือดร้อนราคาญกับความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดาเนินการโครงการ

รูปที่ 1−8 ผังกำรดำเนินงำนรับข้อร้องเรียน โครงกำรโรงไฟฟ้ำเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
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ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่3) บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 1−9 พื้นที่สีเขียวของโครงกำรโรงไฟฟ้ำเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
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1.3

ขอบเขตกำรดำเนินงำนกำรจัดทำรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1.3.1 กำรติดตำมตรวจสอบผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินกำร
ดาเนินการรวบรวมและสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดาเนินการ
ของโครงการ ประกอบด้วย
-

มาตรการทั่วไป
เสียง
คุณภาพน้าใต้ดิน
การใช้น้า
การจัดการกากของเสีย
สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ด้านการเกิดอันตรายร้ายแรง

-

คุณภาพอากาศ
คุณภาพน้าผิวดิน
นิเวศวิทยาทางน้า
การระบายน้า และการป้องกันน้าท่วม
การคมนาคม
สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ด้านพื้นที่สีเขียว และสุนทรียภาพ

1.3.2 กำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินกำร
ดาเนินการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ได้แก่ คุณภาพอากาศจากปล่องระบายมลสาร คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป การตรวจวัดระดับเสียง คุณภาพน้า
ทิ้งในบ่อพักน้าทิ้ง คุณภาพน้าผิวดิน คุณภาพน้าใต้ดิน นิเวศวิทยาทางน้า การใช้น้า การจัดการกากของเสีย การคมนาคม
การมีส่วนร่วมของประชาชน สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการเกิดอันตรายร้ายแรง โดยมีแผนการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดแผนการดาเนินงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะดาเนินการ แสดงดังตำรำงที่ 1−1
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ตำรำงที่ 1-1

แผนกำรดำเนินงำนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินกำร โครงกำรโรงไฟฟ้ำเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม-ธันวำคม พ.ศ. 2563
คุณภำพสิ่งแวดล้อม

1. คุณภาพอากาศ

2. เสียง

3. คุณภาพน้าผิวดิน/ น้าทิ้ง

4. คุณภาพน้าใต้ดิน
5. นิเวศวิทยาทางน้า
6. อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย

7. การมีส่วนร่วมของประชาชน

จำนวนจุด

ควำมถี่

1.1 คุณภาพอากาศจากปล่องระบายมลสาร
1.2 การตรวจสอบความถูกต้องของระบบ (CEMs Audit)
1.3 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
2.1 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
2.2 การจัดทา Noise Contour จัดทาเส้นระดับเสียง
(Noise Contour) เพือ่ ใช้กาหนดพื้นที่ทมี่ ีเสียงดัง
2.3 การตรวจวัด Leq เฉลี่ย 8 ชัว่ โมง บริเวณสถานที่มีระดับเสียงสูงกว่า
85 dB (A) ตามผลการจัดทา Noise Contour

4
4
4
5

3.1 ตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้งในบ่อพักน้าทิ้ง (Online Monitoring)
3.2 ตรวจสอบคุณภาพน้าแบบสุ่ม

2

3.3 ตรวจสอบคุณภาพน้าผิวดิน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าใต้ดิน
การติดตามตรวจสอบนิเวศวิทยาทางน้า
6.1 เสียงในสถานที่ทางาน
6.2 การจัดทาแผนผังแสดงเส้นเสียง (Noise Contour Map) บริเวณ
กระบวนการผลิตไฟฟ้าที่มีเสียงดัง
6.3 ความร้อนในสถานที่ทางาน
6.4 แสงสว่างในที่ทางาน
7.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ-สังคมของครัวเรือน เปรียบเทียบก่อนและ
หลังมีโครงการ
7.2 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ และสุขภาพของครัวเรือนบริเวณพื้นที่
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพอากาศ คุณภาพน้า เป็น
7.3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ

5
5
5
5

4
3

2 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี
2 ครั้ง/ปี 7 วันต่อเนื่อง
2 ครั้ง/ปี 7 วันต่อเนื่อง
ภายในปีแรกหลังจากเปิด
ดาเนินการ
ตรวจวัด Leq เฉลี่ย 8
ชั่วโมง ต่อเนื่อง 72 ชั่วโมง
ทุกๆ 6 เดือน โดยตรวจ
พร้อมกันทั้ง 5 สถานี
ตลอดระยะดาเนินการ
เดือนละ 1 ครั้ง
ตลอดระยะดาเนินการ
2 ครั้ง/ปี
2 ครั้ง/ปี
2 ครั้ง/ปี
2 ครั้ง/ปี
ปีแรกที่ดาเนินการ และ
ดาเนินการต่อเนื่องทุก 3 ปี
2 ครั้ง/ปี
2 ครั้ง/ปี

1,000

1 ครั้ง/ปี

1

กำรรวบรวมข้อมูลจำกโครงกำร
8 การใช้น้า
8.1 ปริมาณน้าที่โครงการสูบจากแม่น้าแม่กลองเทียบกับปริมาณน้าที่ได้รับ
อนุญาต
8.2 ระดับน้าในแม่กลอง ณ ตาแหน่งจุดสูบน้าเข้าสู่สถานีสูบน้าของโครงการ
9. การจัดการกากของเสีย
ชนิด ปริมาณขยะทั่วไป และของเสียจากกระบวนการผลิต
10. การคมนาคม
10.1 บันทึกปริมาณการจราจรที่เข้า-ออก พื้นที่โครงรายวันโดยแยกประเภท
10.2 สถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการคมนาคมขนส่งของโครงการพร้อมทั้งบันทึก
สาเหตุ สถานที่ ช่วงเวลา และแนวทางแก้ไขปัญหาทุกครั้ง
11. สาธารณสุข
สภาวะทางสุขภาพ
1. ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง สถิติการเจ็บป่วยของประชาชนในรัศมี 5
กิโลเมตรจากที่ตั้งของโครงการ
2. พนักงานของโครงการ
- สถิตอิ ุบัติเหตุ
- การเจ็บป่วย
- การบาดเจ็บของพนักงาน
- ปัญหาสาธารณสุข
- สุขภาพพนักงาน
การตรวจสุขภาพทัว่ ไป
1. เอ็กซเรย์ปอด
2. การมองเห็น
3. ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
4. ตรวจร่างกายโดยแพทย์
5. ตรวจสมรรถภาพการทางานของปอด
6. ตรวจเลือด (ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด หมูเลือด ภูมิคุ้มกันตับอักเสบบี)
12. การเกิดอันตรายร้ายแรง
1. ระบบป้องกันการเกิดการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ
2. การปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของการดาเนินการของโครงการ
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รวบรวมข้อมูลจากโครงการ

ตลอดระยะดาเนินการ

รวบรวมข้อมูลจากโครงการ

1 ครั้ง/ปี

รวบรวมข้อมูลจากโครงการ

ทุกวันตลอดระยะ
ดาเนินการ

รวบรวมข้อมูลจากโครงการ

1 ครั้ง/ปี

รวบรวมข้อมูลจากโครงการ

2 ครั้ง/ปี

รวบรวมข้อมูลจากโครงการ
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