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บทที่ 1
บทนำ
ชื่อโครงกำร

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้าตาล

สถำนที่ตั้ง

ต้าบลหินเหล็กไฟ อ้าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้ำของโครงกำร

บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด

สถำนที่ติดต่อ

เลขที่ 237 หมู่ที่ 2 ต้าบลหินเหล็กไฟ อ้าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
โทรศัพท์ (044) 666 592 โทรสาร (044) 666 596

จัดทำโดย

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด

โครงกำรได้รับควำมเห็นชอบในรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ
หนังสือเห็นชอบ เลขที่ ทส 1010.7/1309 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563
โครงกำรได้นำเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ ครั้งสุดท้ำยเมื่อ
รายงานฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 น้าส่งให้กับหน่วยงานอนุญาตของ
โครงการฯ ได้ แ ก่ ส้ า นั ก งานคณะกรรมการก้ า กั บ กิ จ การพลั ง งานประจ้ า เขต 6 (นครราชสี ม า)
ตามเอกสารเลขที่ BSF087/63 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563
รำยละเอียดโครงกำร ดังนี้
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1.1 ความเป็นมาของโครงการ
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้าตาล ของบริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด อยู่ใน
กลุ่มบริษัท น้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากั ด (มหาชน) ตังอยู่ที่ 237 หมู่ 2 บ้านสาวเอ้ ต้าบลหินเหล็ กไฟ อ้าเภอ
คูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มเปิดด้าเนินการโรงงานผลิตน้าตาลทรายมาตังแต่ป พ.ศ. 2507 ตามใบอนุญาต
ประกอบกิจการ 3-11(3)-1/15 บร (แสดงดังภาคผนวก 1ก) โดยความเป็นมาของโรงงานและการอนุญาต
ประกอบกิจการ มีรายละเอียดดังนี
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้าตาล มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตไอน้าและไฟฟ้าใช้
ในโรงงานน้าตาลในช่วงฤดูหีบอ้อยเท่านัน โดยก่อนเพิ่มก้าลังการผลิตโรงไฟฟ้าชีวมวลติดตังหม้อไอน้า 3
ชุด (ขนาด 40 ตัน/ชั่วโมง จ้านวน 1 ชุด ขนาด 60 ตัน/ชั่วโมง จ้านวน 1 ชุด และขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง
จ้านวน 1 ชุด) และเครื่อ งก้ าเนิ ดไฟฟ้ าแบบกังหั นไอน้ าตามที่ ได้รับอนุ ญ าตจากกรมพั ฒ นาพลั งงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อนุญ าตให้ผลิตพลังงานควบคุมโดยให้ผลิตพลังงานเพื่อประกอบกิจการ
ผลิตน้าตาลทราย ทังหมด 2 ชุด ดังนี
1) เครื่ อ งจั ก รตามใบอนุ ญ าตให้ ผ ลิ ต พลั ง งานควบคุ ม คื อ ชุ ด ที่ 1 เครื่ อ งกั ง หั น ไอน้ า
หมายเลข 89292 ใช้กั บเครื่อ งก้ าเนิด ไฟฟ้ าหมายเลข M903330 ขนาด 12,500 กิโลโวลต์ แอมแปร์
(ขนาด 10 เมกะวัตต์) หมายเลขทะเบียน 33-311-012-38
2) เครื่ อ งจั ก รตามใบอนุ ญ าตให้ ผ ลิ ต พลั ง งานควบคุ ม คื อ ชุ ด ที่ 2 เครื่ อ งกั ง หั น ไอน้ า
หมายเลข 69183 ใช้กับเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าหมายเลข M573018 ขนาด 3,125 กิโลโวลต์แอมแปร์ (ขนาด
2.5 เมกะวัตต์) หมายเลขทะเบียน 33-311-012-38
ทังนี โครงการมีแผนจะขอเพิ่มก้าลังการผลิต โดยไม่มีการติดตังหม้อไอน้าหรือเครื่องก้าเนิด
ไฟฟ้าแบบกังหันไอน้าเพิ่มเติม เนื่องจากก่อนเพิ่มก้าลังการผลิตโครงการมีการติดตังเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า
แบบกั งหั น ไอน้ า ชุ ด ที่ 3 ขนาด 4 เมกะวั ต ต์ จ้า นวน 1 ชุ ด (ปจ จจุ บั น ส้ ารองใช้ งาน) จะน้ ามาใช้ งาน
ภายหลังเพิ่มก้าลังการผลิตดังนันโครงการจะมีการใช้งานเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้าเพิ่มจาก 2
ชุด เป็น 3 ชุด (ขนาด 2.5 เมกะวัตต์ จ้านวน 1 ชุด ขนาด 4 เมกะวัตต์ จ้านวน 1 ชุด และขนาด 10 เมกะ
วัตต์ จ้านวน 1 ชุด) ท้าให้มีก้าลังการผลิตไฟฟ้าติดตังเพิ่มขึนจาก 12.5 เมกะวัตต์ เป็น 16.5 เมกะวัตต์
และมี ก้ าลั งการผลิ ต สู งสุ ด ที่ ส ามารถผลิ ต ได้ จาก 11 เมกะวั ต ต์ เป็ น 14.5 เมกะวั ต ต์ (เพิ่ ม ขึ น 3.5
เมกะวัตต์) โดยในการด้าเนินงานผลิตไฟฟ้าจะใช้ชานอ้อยที่ได้จากกระบวนการผลิตน้าตาลของโรงงาน
น้าตาล บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด และใบอ้อยจากพืนที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยของบริษัท บุรีรัมย์
วิจัยและพัฒนาอ้อย จ้ากัด เป็นเชือเพลิง รวมทังจะด้าเนินการติดตังระบบบ้าบัดมลพิษอากาศแบบไฟฟ้า
สถิตส้าหรับหม้อไอน้าขนาด 40 ตัน/ชั่วโมง จ้านวน 1 ชุด
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ดังนันเพื่อตระหนักถึงการด้าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด
จึงได้มอบหมายให้ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด ซึ่งเป็นนิติบุคคล และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
คุณ ภาพสิ่งแวดล้อมที่ขึนทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ทะเบียนเลขที่
ว-236 และได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานสากล มอก. 17025 : 2017 จากส้ า นั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นผู้ด้าเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจัดท้ารายงานผล
การปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มและมาตรการติ ด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้าตาล บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์
จ้า กั ด เพื่ อ เสนอต่ อ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งทุ ก 6 เดื อ น ส้ าหรับ รายงานฉบั บ นี เป็ น รายงานฉบั บ ที่ 2
ประจ้าป 2563 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563)
1.2 ที่ตั้งและขนาดของโครงการ
1.2.1 ขนาดพื้นที่และสภาพพื้นที่โดยรอบโครงการ
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้าตาล ของ บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด ตังอยู่
ที่ 237 หมู่ 2 บ้านสาวเอ้ ต้าบลหินเหล็กไฟ อ้าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีพืนที่การใช้ประโยชน์ของ
โรงงานน้าตาลและโรงไฟฟ้า รวมทังหมด 665.21 ไร่ โดยแบ่งพืนที่อยู่ ในความรับผิดชอบของโรงงาน
น้าตาลประมาณ 631.48 ไร่ และพืนที่รับผิดชอบของโรงไฟฟ้า 33.73 ไร่ ดังแสดงในรูปที่ 1.2-1 ส้าหรับ
อาณาเขตของโครงการสรุปได้ดังนี
ทิศเหนือ

จรดถนนสาธารณประโยชน์ ถัดไปเป็นพืนที่เกษตรกรรม

ทิศใต้

จรดพืนที่โรงงานน้าตาล ถัดไปเป็นถนนสาธารณประโยชน์

ทิศตะวันตก

จรดพืนที่โรงงานน้าตาล และบริษัทในเครือ ถัดไปเป็นถนนสาธารณประโยชน์
และพืนที่เกษตรกรรม

ทิศตะวันออก จรดพืนที่โรงงานน้าตาล ถัดไปเป็นถนนสาธารณประโยชน์ ถัดไปเป็นพืนที่
วัดบ้านสาวเอ้และชุมชนบ้านสาวเอ้ รวมถึงพืนที่เกษตรกรรม (ปลูกอ้อยและ
นาข้าว)
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ส้าหรับพืนที่อ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบ (Sensitive Area) ในพืนที่ศึกษาที่อยู่โดยรอบ
พืนที่โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 1.2-1 ครอบคลุมพืนที่ชุมชนจ้านวน 39 ชุมชน/หมู่บ้าน
และมีบริเวณพืนที่อ่อนไหวที่ไวต่อการได้รับผลกระทบ ได้แก่ สถานศึกษาจ้านวน 11 แห่งสถานพยาบาล
จ้านวน 3 แห่ง และศาสนสถาน จ้านวน 19 แห่ง
ส้าหรับการเข้าถึงพืนที่โครงการโดยสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกด้วยรถยนต์ โดยเริ่ม
เดินทางจากอ้าเภอเมืองบุรีรัมย์ มุ่งหน้าไปตามทางหลวงหมายเลข 2074 (ถนนบุรีรัมย์ -คูเมือง-พุทไธสง)
ประมาณ 30 กิ โลเมตร จากนั นเลี ยวขวาเข้าสู่ ถ นนหมายเลข บร.4060 (ถนนโยธาธิ ก าร) ประมาณ
8 กิโลเมตร เมื่อมาถึงชุมชนบ้านสาวเอ้ให้เลียวซ้ายไปตามถนนหมายเลข บร.4060 (ถนนโยธาธิการ)
ตรงไปประมาณ 400 เมตร จะพบที่ตังโครงการอยู่ทางซ้ายมือ โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที
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รูปที่ 1.2-1 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงที่ตังโครงการและการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ
ที่มา : บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด; 2563
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รูปที่ 1.2-2 ที่ตังโครงการและพืนที่โดยรอบ
ที่มา : บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด; 2563
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1.2.2 การใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการ
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้าตาล ของ บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด ตังอยู่
ในพืนที่ของโรงงานน้าตาล ซึ่งพืนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด และกรรมการ
บริษัทฯ ผู้มีอ้านาจ รวมถึงบริษัทในเครือฯ ที่ได้รับความยินยอมเรียบร้อยแล้ว โดยมีพืนที่ทังหมด 665.21
ไร่ แบ่งเป็นพืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงงานน้าตาล 631.48 ไร่ และพืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของโรงไฟฟ้าในโรงงานน้าตาล ประมาณ 33.73 ไร่แสดงดังรูปที่ 1.2-2
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รูปที่ 1.2-3 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพืนที่โครงการ
ที่มา : บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด; 2563
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1.3 เครื่องจักร อุปกรณ์และกระบวนการผลิต
1.3.1 เครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิตไอน้าและไฟฟ้า
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้าตาล ก่อนเพิ่มก้าลังการผลิตโรงไฟฟ้า ชีวมวลติดตัง
หม้อไอน้า 3 ชุด (ขนาด 40 ตัน/ชั่วโมง จ้านวน 1 ชุด ขนาด 60 ตัน/ชั่วโมง จ้านวน 1 ชุด และขนาด 120
ตัน/ชั่วโมง จ้านวน 1 ชุด) และเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้าตามที่ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุมโดยให้ผลิตพลังงานเพื่อประกอบ
กิจการผลิตน้าตาลทราย ทังหมด 2 ชุด ดังนี
1) เครื่ อ งจั ก รตามใบอนุ ญ าตให้ ผ ลิ ต พลั ง งานควบคุ ม คื อ ชุ ด ที่ 1 เครื่ อ งกั ง หั น ไอน้ า
หมายเลข 89292 ใช้กั บเครื่อ งก้ าเนิด ไฟฟ้ าหมายเลข M903330 ขนาด 12,500 กิโลโวลต์ แอมแปร์
(ขนาด 10 เมกะวัตต์) หมายเลขทะเบียน 33-311-012-38
2) เครื่ อ งจั ก รตามใบอนุ ญ าตให้ ผ ลิ ต พลั ง งานควบคุ ม คื อ ชุ ด ที่ 2 เครื่ อ งกั ง หั น ไอน้ า
หมายเลข 69183 ใช้กับเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าหมายเลข M573018 ขนาด 3,125 กิโลโวลต์แอมแปร์ (ขนาด
2.5 เมกะวัตต์) หมายเลขทะเบียน 33-311-012-38
ทังนี โครงการมีแผนจะขอเพิ่มก้าลังการผลิต โดยไม่มีการติดตังหม้อไอน้าหรือเครื่องก้าเนิด
ไฟฟ้าแบบกังหันไอน้าเพิ่มเติม เนื่องจากก่อนเพิ่มก้าลังการผลิตโครงการมีการติดตังเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า
แบบกั งหั น ไอน้ า ชุ ด ที่ 3 ขนาด 4 เมกะวั ต ต์ จ้านวน 1 ชุ ด (ปจ จจุ บั น ส้ ารองใช้ งาน) จะน้ ามาใช้ งาน
ภายหลังเพิ่ มก้าลังการผลิตดังนันโครงการจะมีการใช้งานเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้าเพิ่มจาก
2 ชุด เป็น 3 ชุด (ขนาด 2.5 เมกะวัตต์ จ้านวน 1 ชุด ขนาด 4 เมกะวัตต์ จ้านวน 1 ชุด และขนาด 10
เมกะวัต ต์ จ้านวน 1 ชุ ด ) ท้ าให้ มี ก้ าลั งการผลิ ต ไฟฟ้ าติ ด ตั งเพิ่ ม ขึนจาก 12.5 เมกะวัต ต์ เป็ น 16.5
เมกะวัตต์ และมีก้าลังการผลิตสูงสุดที่สามารถผลิตได้ จาก 11 เมกะวัตต์ เป็น 14.5 เมกะวัตต์ (เพิ่มขึน
3.5 เมกะวัตต์) โดยในการด้าเนินงานผลิ ต ไฟฟ้าจะใช้ชานอ้อ ยที่ได้จากกระบวนการผลิต น้าตาลของ
โรงงานน้าตาล บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด และใบอ้อยจากพืนที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยของบริษัท
บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จ้ากัด เป็นเชือเพลิง รวมทังจะด้าเนินการติดตังระบบบ้าบัดมลพิษอากาศ
แบบไฟฟ้ าสถิ ต ส้ าหรับ หม้ อ ไอน้ าขนาด 40 ตั น /ชั่ ว โมง จ้านวน 1 ชุด รายละเอีย ดแสดงในตารางที่
1.3-1
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ตารางที่ 1.3-1 อุปกรณ์/เครื่องจักรและทรัพยากรที่ใช้ตามรูปแบบการผลิตไฟฟ้าของโครงการ
อุปกรณ์/เครื่องจักร
1. หม้อไอน้าและระบบบ้าบัด
มลพิษอากาศ

2. เครื่องก้าเนิดไฟฟ้าแบบ
กังหันไอน้า

3. หอหล่อเย็น

4. หม้อแปลงไฟ

5. ระบบปรับปรุงคุณภาพน้า

6. ถัง Deaerator
7.ถังเก็บน้า Condensate

ก่อนเพิ่มกาลังการผลิต
จ้านวน 3 ชุด
ชุดที่ 1 หม้อไอน้าขนาด 40 ตัน/ชั่วโมง
และ Multi-Cyclone
ชุดที่ 2 หม้อไอน้าขนาด 60 ตัน/
ชั่วโมง Multi-Cyclone และ ESP
ชุดที่ 3 หม้อไอน้าขนาด 120 ตัน/
ชั่วโมง
Multi-Cyclone และ ESP
จ้านวน 3 ชุด
ชุดที่ 1 ขนาด 2.5 เมกะวัตต์
ชุดที่ 2 ขนาด 4 เมกะวัตต์1/
(ส้ารองใช้งาน)
ชุดที่ 3 ขนาด 10 เมกะวัตต์
จ้านวน 4 ชุด
ชุดที่ 1 ขนาด 2,430 ตัน/ชั่วโมง
ชุดที่ 2 ขนาด 3,240 ตัน/ชั่วโมง
ชุดที่ 3 ขนาด 3,240 ตัน/ชั่วโมง
ชุดที่ 4 ขนาด 3,240 ตัน/ชั่วโมง
จ้านวน 8 ชุด
ขนาด 1,250 kVA จ้านวน 1 ชุด
ขนาด 2,000 kVA จ้านวน 7 ชุด
จ้านวน 5 ชุด
ชุดที่ 1 ขนาด 20 ลบ.ม./ชม.
ชุดที่ 2 ขนาด 20 ลบ.ม./ชม.
ชุดที่ 3 ขนาด 30 ลบ.ม./ชม.
ชุดที่ 4 ขนาด 40-45 ลบ.ม./ชม.
ชุดที่ 5 ขนาด 50 ลบ.ม./ชม.
ขนาด 125 ลบ.ม. จ้านวน 1 ชุด
จ้านวน 3 ชุด
ขนาด 2,000 ลบ.ม. จ้านวน 2 ชุด
ขนาด 4,000 ลบ.ม. จ้านวน 1 ชุด

8. เชือเพลิง
8.1 ปริมาณการใช้ชานอ้อย ประมาณ 2,091.6 ตัน/วัน
8.2 ปริมาณการใช้ใบอ้อย ประมาณ 410.64 ตัน/วัน

ภายหลังเพิ่มกาลังการผลิต
จ้านวน 3 ชุด
ชุดที่ 1 หม้อไอน้าขนาด 40 ตัน/
ชั่วโมง Multi-Cyclone และ ESP
ชุดที่ 2 หม้อไอน้าขนาด 60 ตัน/ชั่วโมง
Multi-Cyclone และ ESP
ชุดที่ 3 หม้อไอน้าขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง
Multi-Cyclone และ ESP
จ้านวน 3 ชุด
ชุดที่ 1 ขนาด 2.5 เมกะวัตต์
ชุดที่ 2 ขนาด 4 เมกะวัตต์1/
ชุดที่ 3 ขนาด 10 เมกะวัตต์
จ้านวน 4 ชุด
ชุดที่ 1 ขนาด 2,430 ตัน/ชั่วโมง
ชุดที่ 2 ขนาด 3,240 ตัน/ชั่วโมง
ชุดที่ 3 ขนาด 3,240 ตัน/ชั่วโมง
ชุดที่ 4 ขนาด 3,240 ตัน/ชั่วโมง
จ้านวน 9 ชุด
ขนาด 1,250 kVA จ้านวน 1 ชุด
ขนาด 2,000 kVA จ้านวน 8 ชุด
จ้านวน 5 ชุด
ชุดที่ 1 ขนาด 20 ลบ.ม./ชม.
ชุดที่ 2 ขนาด 20 ลบ.ม./ชม.
ชุดที่ 3 ขนาด 30 ลบ.ม./ชม.
ชุดที่ 4 ขนาด 40-45 ลบ.ม./ชม.
ชุดที่ 5 ขนาด 50 ลบ.ม./ชม.
ขนาด 125 ลบ.ม. จ้านวน 1 ชุด
จ้านวน 3 ชุด
ขนาด 2,000 ลบ.ม. จ้านวน 2 ชุด
ขนาด 4,000 ลบ.ม. จ้านวน 1 ชุด
ประมาณ 2,091.6 ตัน/วัน
ประมาณ 410.64 ตัน/วัน

หมายเหตุ : 1/ ติดตังก่อนได้รับอนุญาตซึ่งในครังนีไม่มีการติดตังเครื่องจักรเพิ่ม เติมเนื่องจากก่อนเพิ่มก้าลั งการผลิตโครงการด้าเนินการ
ติดตังเครื่องจักรในส่วนเพิ่มก้าลังการผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ที่มา
: บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด, 2563
จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด
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1) หม้อไอน้า
ก่อนเพิ่มก้าลังการผลิต การเดินหม้อไอน้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้าตาลจะ
สอดคล้องกับความต้องการใช้ไอน้าและไฟฟ้าของโรงงานน้าตาลในช่วงหีบอ้อย (เดือนธันวาคม-เมษายน)
ภายหลังเพิ่มก้าลังการผลิตไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือติดตังหม้อไอน้าเพิ่มแต่อย่างใด รวมทังมีการรับไอ
น้าและไฟฟ้าจากบริษัทในเครือทังสามบริษัท
การด้าเนินการมีรูปแบบการเดินหม้อไอน้าของโครงการในช่วงหีบอ้อ ย (150 วัน)
โดยการผลิตไอน้าของหม้อไอน้าชุดที่ 1 ขนาด 40 ตัน/ชั่วโมง ชุดที่ 2 ขนาด 60 ตัน/ชั่วโมง และชุดที่ 3
ขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง เครื่องก้าเนิดไฟฟ้า ชุดที่ 1 ขนาด 10 เมกะวัตต์ ชุดที่ 2 ขนาด 4 เมกะวัตต์ และ
ชุดที่ 3 ขนาด 2.5 เมกะวัตต์ ร่วมกับบริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ้ากัด (BEC) หม้อไอน้า ชุดที่ 4 ขนาด 85
ตัน/ชั่วโมง บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ้ากัด (BPC) หม้อไอน้า ชุดที่ 5 ขนาด 100 ตัน/ชั่วโมง และบริษัท
บุรีรัมย์เพาเวอร์ พลัส จ้ากัด (BPP) หม้อไอน้า ชุดที่ 6 ขนาด 110 ตัน/ชั่วโมง
ดังนัน โรงไฟฟ้าจะมีการระบายมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายหม้อไอน้า ขนาด
40 ตัน/ชั่วโมง จ้านวน 1 ปล่อง หม้อไอน้า ขนาด 60 ตัน /ชั่วโมง จ้านวน 1 ปล่อง และหม้อไอน้าขนาด
120 ตัน/ชั่วโมง จ้านวน 1 ปล่อง รวมจ้านวน 3 ปล่อง ซึ่งมีระยะเวลาการผลิต 150 วัน และการระบาย
มลพิษอากาศจากปล่องระบายของบริษัทในเครือ จ้านวน 3 ปล่อง ซึ่งแต่ละบริษัทจะมีช่วงเวลาการผลิต
แตกต่างกัน แสดงดังตารางที่ 1.3-2
ตารางที่ 1.3-2 ช่วงเวลาการผลิตไอน้าและไฟฟ้าของบริษัทในเครือ
บริษัทในเครือ

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

BEC
BPC
BPP

พ.ค.
X
X
X

เดือน
มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

X

X

พ.ย.
X
X
X

ธ.ค.

สัญลักษณ์ :
ช่วงเวลาการผลิต X ช่วงเวลาหยุดการผลิต
ที่มา : บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด, 2563

ทังนี หากพิจารณาเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าประเภทนีจะใช้หม้อไอน้า (Boiler)
แบบท่ อ น้ าเพื่ อ ผลิ ต ไอน้ า จากนั นส่ งไอน้าเข้ากังหั น ไอน้ า (Steam Turbine) เพื่ อ ผลิ ต ไฟฟ้ า ซึ่งเป็ น
เทคโนโลยีพืนฐานของโรงไฟฟ้าทั่วไป โดยทั่วไปในการพิจารณาเลือกใช้หม้อไอน้าและระบบการเผาไหม้
ของโครงการต่างๆ จะพิจารณาจากเงินลงทุน ชนิดของเชือเพลิง ประสิทธิภาพที่ ต้องการ และราคาของ
เชือเพลิงเป็นหลัก ส้าหรับโครงสร้างห้องเผาไหม้หม้อไอน้าที่มีใช้ในประเทศไทยมีหลายแบบ ขึนอยู่กับ
ประเภทของเชือเพลิงและประสิทธิภาพการเผาไหม้ โดยในแต่ละเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า
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2) เครื่องกาเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้า (Steam Turbine Generator)
เครื่องก้าเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้าจะประกอบด้วย Turbine Generator Regulating Valve
ระบบควบคุมไอน้า ระบบควบคุมน้ามันเชือเพลิงระบบควบคุมน้ามันหล่อลื่น และระบบป้องกันด้านความ
ปลอดภั ย ไอน้ าที่ ผ่ านเครื่อ งควบแน่ น (Condenser) จะถู ก กลั่ น ตั ว เป็ น น้ ากลั บ มาใช้ ในกระบวนการ
จะได้มาจากไอน้าที่ผ่านกังหันแล้วจะมีความดันลดลงเหลือ 1.5 บาร์
โครงการมีเครื่อ งก้ าเนิ ดไฟฟ้ าแบบกั งหั น ไอน้ า (STGs) ที่ ใช้ ในโครงการ จ้านวน 3 ชุ ด
เป็น กั งหั น ไอน้าประเภท Back Pressure Turbine ทั งหมด หลั ก การท้างานของระบบนี จะไม่มี เครื่อ ง
ควบแน่นและหอระบายความร้อน ไอน้าที่ออกจากกังหันไอน้าจะมีความดันสูง น้าไปใช้ในกระบวนการ
ผลิต ซึ่งสามารถควบคุมความดันของไอน้าที่ออกมาตามที่กระบวนการผลิตต้องการ เทคโนโลยีนีเหมาะ
ส้าหรับโรงงานน้าตาลที่ต้องใช้ไอน้าจ้านวนมากในกระบวนการผลิต
ภายหลังเพิ่มก้าลังการผลิต โครงการจะไม่มีการติดตังเครื่ องก้าเนิดไฟฟ้าเพิ่มเติม แต่จะใช้
งานเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้าที่ส้ารองไว้ ขนาด 4 เมกะวัตต์ จ้านวน 1 ชุด ดังนันโครงการจะมี
การใช้งานเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้าเพิ่มจาก 2 ชุด เป็น 3 ชุด (ขนาด 2.5 เมกะวัตต์ จ้านวน
1 ชุด ขนาด 4 เมกะวัตต์ จ้านวน 1 ชุด และขนาด 10 เมกะวัตต์ จ้านวน 1 ชุด) ก้าลังการผลิตสุทธิสูงสุด
ที่สามารถผลิตได้เพิ่มขึนจาก 11 เมกะวัตต์ เป็น 14.5 เมกะวัตต์ แสดงดังตารางที่ 1.3-3
ตารางที่ 1.3-3 ข้อมูลเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้า
เครื่องกาเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้า (STGs)
ก่อนเพิ่มกาลังการผลิต
ภายหลังเพิ่มกาลังการผลิต
ชุดที่ 1 ขนาด 2.5 MW (BP)
ชุดที่ 1 ขนาด 2.5 MW (BP)
ชุดที่ 2 ขนาด 4 MW (BP) ส้ารอง
ชุดที่ 2 ขนาด 4 MW (BP)
ชุดที่ 3 ขนาด 10 MW (BP)
ชุดที่ 3 ขนาด 10 MW (BP)
หมายเหตุ : Back Pressure ; BP
ที่มา : บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด, 2563

1.3.2 กระบวนการผลิตไอน้าและไฟฟ้า
รูปแบบแผนการผลิ ต ไฟฟ้ าของโครงการจะผลิ ต ไอน้าและไฟฟ้าส่ งให้กับโรงงานน้าตาล
ในช่วงหีบอ้อยเท่านัน ส่วนช่วงละลายน้าตาลโรงงานน้าตาลจะรับไอน้าและไฟฟ้าจากบริษัทในเครือ การ
ผลิตไฟฟ้าของโครงการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Cogeneration) แบบกังหันไอน้า หลักการ
ท้างานของกังหันไอน้า ใช้หลักการขยายตัวของไอน้าที่มีความดันและอุณหภูมิสูง ๆ ผ่านกังหันไอน้าที่มี
ต่ อ แกนร่ว มกั บ แกนของเครื่อ งก้ าเนิ ด ไฟฟ้ า ซึ่ งโครงการได้ เลื อ กเทคโนโลยี กั งหั น ไอน้ าแบบ Back
Pressure Steam Turbine ส้าหรับสมดุลความร้อนตามรูปแบบการด้าเนินการ (mode of operation) ของ
โครงการแสดงดังรูปที่ 1.3-1 ถึงรูปที่ 1.3-2
จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด
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รูปที่ 1.3-1 สมดุลความร้อน (Steam Balance) ช่วงหีบอ้อยก่อนเพิ่มก้าลังการผลิต
ที่มา : บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด; 2563
จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด
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รูปที่ 1.3-2 สมดุลความร้อน (Steam Balance) ช่วงหีบอ้อยภายหลังเพิ่มก้าลังการผลิต
ที่มา : บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด; 2563
จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด
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1.4 เชื้อเพลิงและสารเคมี
1.4.1 เชื้อเพลิง
โครงการตังอยู่ในพืนที่ของโรงงานน้าตาล ดังนันโครงการจึงใช้ชานอ้อยซึ่งเป็นผลพลอยได้จาก
กระบวนการผลิตน้าตาล ของ บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด เป็นเชือเพลิงในการผลิตไอน้าและไฟฟ้า
รวมทังใช้ใบอ้อยที่ได้จากพืนที่เขตส่งเสริมการปลูกอ้อย ซึ่งเป็นการส่งเสริมการลดการเผาอ้อย ด้าเนินการ
โดย บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จ้ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ จะเห็นได้ว่าโครงการได้เลือกใช้เชือเพลิง
โดยพิจารณาจากพืนฐานต้นทุนของเชือเพลิงที่มีอยู่และแนวคิดในการด้าเนินโครงการ
1.4.2 องค์ประกอบทางเคมี
จากผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบของชานอ้อยและใบอ้ อย พบว่าให้ค่าความร้อนรวม (Gross
Calorific Value) ของชานอ้อยเฉลี่ย ประมาณ 2,153 แคลอรี่/กรัม องค์ประกอบส่วนใหญ่ของชานอ้อย
มีคาร์บอนเฉลี่ยร้อยละ 24.61 ออกซิเจนเฉลี่ยร้อยละ 19.28 ส้าหรับผลวิเคราะห์ใบอ้อย พบว่า
ให้ ค่ าความร้อนรวม (Gross Calorific Value) เฉลี่ ยประมาณ 3,807 แคลอรี่/กรัม องค์ ประกอบส่ วนใหญ่ มี
คาร์บอนเฉลี่ยร้อยละ 42.96 ออกซิเจนเฉลี่ยร้อยละ 34.19
1.4.3 ปริมาณการใช้และแหล่งที่มาเชื้อเพลิง
เชือเพลิ งในการผลิ ตไอน้าและไฟฟ้าของโครงการ คื อ ชานอ้อ ย ซึ่งเป็นผลพลอยได้จาก
กระบวนการผลิตน้าตาล ของโรงงานน้าตาล บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด และใบอ้อยได้จากพืนที่
เขตส่ งเสริมการปลู ก อ้อ ย ซึ่ งโครงการมีรูป แบบการใช้เชือเพลิ ง 2 กรณี คื อ ใช้ชานอ้อ ยร้อ ยละ 100
ส้าหรับหม้อไอน้าขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง จ้านวน 1 ชุด และใช้ชานอ้อยและใบอ้อยในอัตราส่วนร้อยละ
90:10 ส้าหรับหม้อไอน้าขนาด 40 ตัน/ชั่วโมง จ้านวน 1 ชุด และขนาด 60 ตัน/ชั่วโมง จ้านวน 1 ชุด ทังนี
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้าตาลได้จ้าหน่ายชานอ้อยให้บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ้ากัด (BEC)
บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ้ากัด (BPC) และบริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จ้ากัด (BPP) ซึ่งเป็นบริษัทใน
เครือ โดยจะด้าเนิ น การจ้าหน่ ายชานอ้ อ ยให้ เพี ยงพอต่ อ ความต้ อ งการ ทั งนี โครงการจะด้ าเนิ น การ
จ้าหน่ายชานอ้อยเฉพาะในช่วงหีบอ้อยเท่านันสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1.4-1 และตารางที่ 1.4-2
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1.4.4 ระบบลาเลียงเชื้อเพลิงเข้าสู่หม้อไอน้า
โรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้าตาล จะผลิตไฟฟ้าและไอน้าส่งให้โรงงานน้าตาล ของ บริษัท
โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด ในช่วงหี บอ้อยเท่านัน โดยใช้ชานอ้อยจากกระบวนการผลิตน้าตาลและ
ใบอ้อยจากเขตส่งเสริมการปลูกอ้อยมาเป็นเชือเพลิง การล้าเลียงเชือเพลิงแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่
กรณีใช้เชือเพลิงชานอ้อยร้อยละ 100 และกรณีใช้เชือเพลิงชานอ้อยร้อยละ 90 และใบอ้อยร้อยละ 10
1) กรณีใช้เชือเพลิงชานอ้อย ร้อยละ 100 เป็นเชือเพลิง (ใช้เฉพาะหม้อไอน้าขนาด 120 ตัน/
ชั่วโมง)
2) กรณีใช้เชือเพลิงชานอ้อยร้อยละ 90 และใบอ้อยร้อยละ 10 เป็นเชือเพลิง (ใช้ในหม้อไอ
น้าขนาด 40 ตัน/ชั่วโมง และขนาด 60 ตัน/ชั่วโมง
ตารางที่ 1.4-1 ปริมาณการใช้เชือเพลิง
รายละเอียด
1. บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จากัด
1.1 หม้อไอน้า ขนาด 40 ตัน/ชั่วโมง
1.2 หม้อไอน้า ขนาด 60 ตัน/ชั่วโมง
1.3 หม้อไอน้า ขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง
รวมการใช้เชื้อเพลิงของโครงการ (ตัน/วัน)
2. บริษัทฯ ในเครือของบริษัท น้าตาลบุรีรัมย์ จากัด
2.1 บริษัท บุรีรมั ย์พลังงาน จ้ากัด
2.2 บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ้ากัด
2.3 บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จ้ากัด
รวมการใช้เชื้อเพลิงของบริษัทฯ ในเครือ (ตัน/วัน)
3. ขนส่งชานอ้อยให้บริษัทในเครือฯ (ตัน/วัน)
รวมการใช้เชื้อเพลิงทั้งหมด (ตัน/วัน)

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง
ก่อนเพิ่มกาลังการผลิต
(ตัน/วัน)
ชานอ้อย
ใบอ้อย

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง
ภายหลังเพิ่มกาลังการผลิต
(ตัน/วัน)
ชานอ้อย
ใบอ้อย

353.28
504.72
1,233.60
2,091.6

169.20
241.68
410.88

353.28
504.72
1,233.60
2,091.6

169.20
241.68
410.88

527.76
660.72
702.96
1,891.44
1,513.15
5,496.19

252.48
316.32
336.48
905.28
1,316.16

527.76
660.72
702.96
1,891.44
2,269.73
6,252.77

252.48
316.32
336.48
905.28
1,316.16

ที่มา : บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด, 2563
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ตารางที่ 1.4-2 ความเพียงพอของพืนที่จัดเก็บชานอ้อย
รายละเอียด

ปริมาณการใช้ชานอ้อย
ก่อนเพิ่มกาลังการผลิต

การใช้เชือเพลิงทังหมด (ตัน/วัน)
ชานอ้อยที่เกิดขึน (ตัน/วัน)
ปริมาณชานอ้อยคงเหลือ (ตัน/วัน)
ปริมาณชานอ้อยคงเหลือใช้ในฤดูหีบอ้อยถัดไป (ตัน/ฤดูกาล)
ความสามารถในการกองเก็บชานอ้อยของโครงการ (ตัน)

5,496.19
5,740
243.81
36,571.2
181,373

ปริมาณการใช้ชานอ้อย
ภายหลังเพิ่มกาลัง
การผลิต
6,252.77
6,440
187.23
28,084.8
181,373

ที่มา : บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด, 2563

1.5 สารเคมี
รายละเอียดของประเภทและปริมาณสารเคมีที่ใช้หรือเกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าโดยสารเคมี
ส่วนใหญ่ใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้า ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การป้องกันการเกิดตะกรันหรือล้างตระ
กรันของคลูลิ่งทาวเวอร์และหม้อไอน้า ส้าหรับสารเคมีดังกล่าวถูกขนส่งโดยรถบรรทุกก่อนจะมีการถ่าย
ลงถังเก็บกักบริเวณใกล้จุดใช้งานมีรายละเอียดดังนี
1.5.1 ชนิดสารเคมีและปริมาณการใช้
1) โซเดี ย มโพลี ฟ อสเฟต (Sodium Polyphosphate : (NaPO3)n มี ลั ก ษณะเป็ น ของแข็ ง
ใช้ป้องกันการเกิดสนิมและตะกรันในคูลลิ่งทาวเวอร์ก่อนเพิ่มก้าลังการผลิตมีปริมาณการใช้ 4.5 ตัน/ป
ภายหลังเพิ่มก้าลังการผลิต คาดว่าจะมีปริมาณความต้องการใช้เพิ่มขึนเป็น 5 ตั น/ป โดยโครงการสั่งซือ
จากบริษัท ผู้ผลิตภายในประเทศ บรรจุในถุงขนาด 25 กิโลกรัม และขนส่งด้วยรถบรรทุก จัดเก็บในพืนที่
ส้าหรับเก็บสารเคมีของแผนกหม้อไอน้า
2) สารเร่งปฏิกิริยาโซเดียมซัลไฟต์ (Sodium Sulfite) มีลักษณะเป็นผงสีขาว ช่วยไม่ให้หม้อ
ไอน้าเกิดสนิมและตะกรัน ก่อนเพิ่มก้าลังการผลิตมีปริมาณการใช้ 1.5 ตัน/ป ภายหลังเพิ่มก้าลังการผลิต
คาดว่ าจะมี ป ริ ม าณความต้ อ งการใช้ เพิ่ ม ขึ นเป็ น 1.65 ตั น /ป โดยโครงการสั่ งซื อจากบริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต
ภายในประเทศ บรรจุในถุงขนาด 50 กิโลกรัมและขนส่งด้วยรถบรรทุกจัดเก็บในพืนที่ส้าหรับเก็บสารเคมี
ของแผนกหม้อไอน้า
3) เอมีน (Neutralizing Amines) มีลักษณะเป็นของเหลว สีเหลืองใส ใช้ในการป้องกันการ
เกิดตะกรันสนิมและการกัดกร่อนของผิวโลหะบนหม้อไอน้า ก่อนเพิ่มก้าลังการผลิตมีปริมาณการใช้ 1.6
ตัน/ป ภายหลังเพิ่มประสิทธิภาพก้าลังการผลิต คาดว่าจะมีปริมาณความต้ องการใช้เพิ่มขึนเป็น 1.75
ตัน/ป โดยโครงการสั่งซือจากบริษัท ผู้ผลิตภายในประเทศ บรรจุในถังขนาด 200 กิโลกรัม และขนส่งด้วย
รถบรรทุกจัดเก็บในพืนที่ส้าหรับเก็บสารเคมีของแผนกหม้อไอน้า
จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด
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4) โซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟ (Sodium Hydroxide : NaOH) มีลักษณะเป็นของแข็ง
สีขาว ใช้ในการล้างตะกรันในหม้อไอน้า ก่อนเพิ่มก้าลังการผลิตมีปริมาณการใช้ 0.53 ตัน/ป ภายหลัง
เพิ่มก้าลังการผลิต คาดว่าจะมีปริมาณความต้องการใช้เพิ่มขึนเป็น 0.6 ตัน/ป โดยโครงการสั่งซือโซเดียม
ไฮดรอกไซด์ จากบริษัท ผู้ผลิตภายในประเทศ บรรจุในถุงขนาด 25 กิโลกรั ม และขนส่งด้วยรถบรรทุก
จัดเก็บในพืนที่ส้าหรับเก็บสารเคมีของแผนกหม้อไอน้า
1.6 ผลิตภัณฑ์
โครงการโรงไฟฟ้ าชี ว มวลในโรงงานน้ าตาล ของ บริษั ท โรงงานน้ าตาลบุ รีรัม ย์ จ้ ากั ด

เลือกขนาดก้าลังการผลิตให้สัมพันธ์กับปริมาณชานอ้อยและใบอ้อยที่ใช้เป็นเชือเพลิงจากโรงงานน้าตาล
โดยค้านวณปริมาณความต้องการใช้ไอน้าแรงดันต่้าในกระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อนของโรงงาน
น้าตาลเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตไอน้าและไฟฟ้า ส่งให้กับโรงงานน้าตาลเฉพาะในช่วงหีบอ้อยเท่านัน
รวมทังโครงการรับซือไอน้าและไฟฟ้าจากบริษัทในเครือ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า รวมทังส่ง
ให้กับโรงงานน้าตาลด้วย ซึ่งสัญญาซือขายไอน้าและไฟฟ้าแสดงดังตารางที่ 1.6-1 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี
ตารางที่ 1.6-1 ความต้องการใช้ไอน้าและไฟฟ้า
Mode of Operation

1. ผลิตไฟฟ้า (เมกะวัตต์)
1.1 ช่วงหีบอ้อย
โรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้าตาล
รับไฟฟ้าจากบริษัทในเครือฯ
รวม
2. ผลิตไอน้า (ตัน/ชั่วโมง)
2.1 ช่วงหีบอ้อย
โรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้าตาล
รับไอน้าจากบริษัทในเครือฯ
รวม

ก่อนเพิ่มกาลังการผลิต
ใช้ภายใน
ใช้ใน
ผลิต/
โรงไฟฟ้า
โรงงาน
รับซื้อ ในโรงงาน
น้าตาล
น้าตาล

ภายหลังเพิ่มกาลังการผลิต
ใช้ภายใน
ใช้ใน
ผลิต/
โรงไฟฟ้า
โรงงาน
รับซื้อ ในโรงงาน
น้าตาล
น้าตาล

11
7.2
18.2

2
2

9
7.2
16.2

14.5
7.2
21.7

2
2

12.5
7.2
19.7

195
94
289

115
94
209

80
80

195
104
299

107
104
211

88
88

ที่มา : บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด, 2563

จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด
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1.6.1 กระแสไฟฟ้า
ก่อนเพิ่มก้าลังการผลิตโครงการผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 11 เมกะวัตต์ ส่งให้โรงงานน้าตาล
ประมาณ 9 เมกะวัตต์ และใช้ในระบบการผลิตของโรงไฟฟ้า ประมาณ 2 เมกะวัตต์ ภายหลังเพิ่มก้าลัง
การผลิตจะมีปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึนเป็น 14.5 เมกะวัตต์ (เพิ่มขึน 3.5 เมกะวัตต์) ส่งให้โรงงาน
น้ าตาลประมาณ 12.5 เมกะวั ต ต์ (เพิ่ ม ขึ น 3.5 เมกะวั ต ต์ ) และใช้ ในกระบวนการผลิ ต ของโรงไฟฟ้ า
ประมาณ 2 เมกะวัตต์
1.6.2 ไอน้า
ก่อนเพิ่ มก้าลังการผลิ ตโครงการผลิต ไอน้าประมาณ 195 ตัน/ชั่วโมง ภายหลั งเพิ่มก้าลั ง
การผลิตคาดว่าจะไอน้าเท่าเดิม คือ 195 ตัน/ชั่วโมง ซึ่งหน่วยผลิตไอน้า ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ เครื่อง
ผลิตไอน้าแรงดันสูงและเครื่องผลิตไอน้าแรงดันต่้า มีรายละเอียดดังนี
1) ไอน้ าแรงดั น สู ง เป็ น การรับ ไอน้ าจากหม้ อ ไอน้ าจากหน่ ว ยผลิ ต ไอน้ าเพื่ อ น้ ามาใช้ ที่
เทอร์ไ บน์ ข องลู ก หี บ และเครื่อ งฉี ก อ้ อ ยในโรงงานน้ าตาล และน้ าไปผลิ ต กระแสไฟฟ้ า ที่ เครื่อ งผ ลิ ต
กระแสไฟฟ้าแบบกังหันไอน้าแรงดันสูงอีกบางส่วนไปปรับสภาพให้มีแรงดันต่้าเพื่อใช้ในหม้อต้มระเหย
น้าอ้อย
2) ไอน้าแรงดันต่้า เป็นการน้าไอน้าส่วนหนึ่งที่ผ่านการใช้งานที่เทอร์ไบน์ของลูกหีบ/เครื่อง
ฉีกอ้อยและอีกส่วนหนึ่งที่ผ่านการผลิตไฟฟ้าที่เครื่องผลิตไฟฟ้าแบบกังหันไอน้าของหน่วยผลิตไฟฟ้าใน
โรงงานน้าตาลมาใช้ประโยชน์ที่หม้อต้มระเหยน้าอ้อย
1.6.3 ระบบหอหล่อเย็น
ระบบหล่อเย็นที่โครงการมีขนาดเล็กและเลือกใช้เป็นประเภท Counterflow Cooling Tower
(ทรงกลม) ใช้หลักการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน้ากับอากาศแบบสวนทางกันในแนวดิ่ง จึงท้าให้ มี
ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนสูง และเนื่องจากในการด้าเนินการผลิตไอน้าและไฟฟ้าของโครงการ
ไม่มีการขายไฟฟ้าแต่จะผลิตไอน้าและไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงงานน้าตาล และด้าเนินการเฉพาะในช่วงหีบ
อ้อยเท่านัน (150 วัน) ดังนันน้าระบายทิงจากระบบหล่อเย็น (Cooling Tower) จะเกิดขึนประมาณร้อยละ
1.5 หรือ ประมาณวั น ละ 1 ลู ก บาศก์ เมตร/วัน ส้ าหรับ น้ าที่ สู ญ เสี ย ไปจากการระเหยที่ ห อหล่ อ เย็ น นี
จะทดแทนโดยน้าจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้า ในการออกแบบนันระบบหอหล่อเย็นได้ก้าหนดให้เพื่อ
ท้างานภายใต้สภาพอุณหภูมิที่เลวร้ายที่สุดได้ เพื่อให้สามารถท้างานรักษาอุณหภูมิน้าทิงไม่ให้เกินค่า
มาตรฐานน้าทิงจากโรงงานอุตสาหกรรม
หลังแลกเปลี่ยนความร้อนกับไอน้าแล้ว จะถูกแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศอีกครังโดยใช้
อากาศภายนอกเข้ามาระบายความร้อน และใช้พัดลม (Cooling Tower fan) ในการพาความร้อนออกไป
จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด
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ซึ่งเริ่มต้นที่น้าหล่อเย็นจากหอหล่อเย็น จะถูกสูบไปยังเครื่องควบแน่น เพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนกับไอน้า
น้าหลังจากที่แลกเปลี่ยนความร้อนกับไอน้าแล้วจะกลายเป็นน้าร้ อน แล้วถูกดูดกลับมาที่ส่วนบนของหอ
หล่อเย็น ก่อนถูกท้าเป็นหยดฝอยน้าและถูกปล่อยลงมาเพื่อแลกเปลี่ ยนความร้อนกับอากาศ จากนันพัด
ลมจะดูดความร้อนของน้าออกทางด้านบนของหอหล่อเย็น ส่วนน้าหลังแลกเปลี่ ยนความร้อนกับอากาศ
แล้วจะเกิดการเย็นตัวจนกลายเป็นน้าเย็นแล้วตกลงมาทางด้านล่างของหอหล่อเย็น จากนันจะสูบน้าไป
แลกเปลี่ยนความร้อนในเครื่องควบแน่นต่อไป
1.6.4 ระบบควบคุมการผลิต
โรงไฟฟ้ าจัดเตรียมแผนการบ้า รุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องจักรของโครงการเพื่อป้องกันการ
ขัดข้ อ งของเครื่อ งจัก ร ไม่ ให้ เกิ ดความเสี ยหายต่ อ กระบวนการผลิ ต รวมทั งเพื่ อ บ้ ารุงรักษาอุ ปกรณ์
เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่ก้าหนดและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง ทังนีระบบควบคุมการผลิตของโครงการในส่วนเครื่องจักรใหญ่ควบคุมโดยระบบอัตโนมัติด้วย
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ DCS (Distributed Control System) ผ่านคอมพิวเตอร์ในห้องควบคุม (Control
Room) ในการควบคุ มและตรวจสอบการท้างานของระบบต่าง ๆ ของโครงการทังหมดอย่างต่อเนื่อ ง
อีก ทังยังมี เจ้าหน้าที่ เฝ้ าควบคุ มและจดบัน ทึก ค่ าควบคุ ม ต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่ วโมง โครงการได้มีการ
ประชุมรวมผู้บริหาร หัวหน้าแผนกและวิศวกรทุก 2 สัปดาห์ เพื่อติดตามงานการผลิตโดยใช้ระบบ KPI
(Key Performance Indicator) ที่ได้ก้าหนด ค่าควบคุมต่าง ๆ มาประเมิน ปรับปรุงและแก้ไขปจญหาต่อไป
นอกจากนี โครงการจัดเตรียมแผนการบ้ารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องจักรของโครงการเพื่ อ
ป้องกันการขัดข้องของเครื่องจักร ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการผลิต รวมทังเพื่อบ้ารุงรักษา
อุปกรณ์ เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่ก้าหนดและอยู่ในสภาพที่ใช้งาน
อย่างต่อเนื่อ ง ทังนี ครอบคลุ มการซ่อมบ้ารุงรักษาเชิงป้องกันและการซ่อมแซมเมื่อ อุปกรณ์ เสียหาย
รวมถึง Predictive Maintenance ของเครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต เป็นการซ่อมบ้ารุงที่
ด้าเนินการเพื่ อป้องกันการหยุดของเครื่องจักรโดยเหตุฉุกเฉิน โครงการจะก้าหนดให้พนักงานท้าการ
ส้ารวจและจัดท้าทะเบียนเครื่องจักร/ประวัติเครื่องจักร แผนซ่อมบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน ทังในส่วนการ
ตรวจสอบ และบ้ารุงรักษารวมทังการซ่อมแซมเครื่องจักร อุปกรณ์ ให้เป็นไปตามแผน และท้าการบันทึก
ผลการซ่ อ มแซมบ้ า รุ ง รั ก ษา ตามรายละเอี ย ดในใบแจ้ ง ซ่ อ ม และบั น ทึ ก ลงในประวั ติ เ ครื่ อ งจั ก ร
การบ้ารุงรักษาจะก้าหนดผู้รับผิดชอบ และเงื่อนไขการตรวจสอบตามเวลาที่ก้าหนด
1.6.5 ระบบไฟฟ้าสารอง
ในกรณี ฉุ ก เฉิ น ที่ห ม้อ ไอน้าหรือ เครื่อ งก้ าเนิ ดไฟฟ้ าแบบกั งหั นไอน้ าหรือ เครื่อ งจักรของ
โครงการไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับกระบวนการผลิ ตไอน้าและไฟฟ้าของโครงการ
ดังนันโครงการจะประสานงานกั บริษัท บุรีรัมย์พ ลังงาน จ้ากัด บริษั ท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ้ากัด บริษั ท
จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด
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บุ รีรัม ย์ เพาเวอร์พ ลั ส จ้า กั ด ซึ่ งเป็ น บริษั ท ในเครือ ฯ รวมทั งประสานงานกั บ การไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ า ค
เพื่ อ ขอรับไฟฟ้ า ก่ อ นจ่ายไฟฟ้ า ไปตามภาระใช้ ไฟฟ้ าต่าง ๆ ภายในโรงงานน้ าตาลเป็นการชั่วคราว
จนกระทั่ งโครงการเริ่ม เดิ น ระบบการผลิ ต อี ก ครังเพื่ อ ให้ เข้ าสู่ ภ าวะปกติ อย่ า งไรก็ ต ามโอกาสเกิ ด
เหตุการณ์ดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึนน้อยมาก เนื่องจากหม้อไอน้าแต่ละชุดของโครงการแยกเป็นอิสระกัน
และจากการด้าเนินงานที่ผ่านมาของโครงการยังไม่ปรากฏเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว
1.7 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เนื่ อ งด้ ว ยโรงงานน้ าตาล (โครงการโรงงานผลิ ต น้ า ตาลทราย) ได้ จั ด ท้ า เอกสารบั น ทึ ก
ข้อตกลง (MOU) เพื่อยืนยันความรับผิดชอบในการใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกันโดยระบุผู้รับผิดชอบ
หลักและความรับผิดชอบในการใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกันสรุปได้ดังรูปที่ 1.7-1 รวมทังการตรวจสอบ
ในกรณี ก ารเกิดอุบัติเหตุและเหตุร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึนจากการด้าเนินการของโรงงานผลิต น้าตาล
ทรายและโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้าตาล โดยการรับผิดชอบร่วมกันในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและเหตุ
ร้องเรียน
1.7.1 น้าใช้
เนื่องจากพืนที่โรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้าตาลตังอยู่ในพืนที่ของโรงงานน้าตาล และมีการ
ใช้ระบบสาธารณู ปโภคต่างๆ ร่วมกันส้าหรับในส่วนของแหล่งน้าใช้โรงไฟฟ้าพิจารณาเลือกรับน้าจาก
โรงงานน้ า ตาลเนื่ อ งจากมี ศั ก ยภาพในการจั ด สรรน้ า ดิ บ มี บ่ อ กั ก เก็ บ น้ า ดิ บ และแ ละระบบผลิ ต น้ า ที่
สนั บ สนุ น กิ จ การของโรงไฟฟ้ า ได้ แ ละลดความซ้ า ซ้ อ นของการลงทุ น จากความพร้ อ มของระบบ
สาธารณูปโภคที่มีอยู่แล้วส้าหรับการศึกษาความต้องการใช้น้าในภาพรวมของพืนที่นันโรงงานน้าตาลได้
ด้าเนินการศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการใช้น้าของโรงไฟฟ้าร่วมด้วย โดยโรงไฟฟ้าจะด้าเนินการผลิตไอ
น้าและไฟฟ้าเฉพาะในช่วงหีบอ้อยเท่านัน ความต้องการใช้น้าของทังโรงงานน้าตาลและโรงไฟฟ้าในช่วง
หีบอ้อยก่อนเพิ่มก้าลังการผลิตประมาณ 2,878 ลูกบาศก์เมตร/วัน ภายหลังเพิ่มก้าลังการผลิตมีความ
ต้อ งการใช้ น้าเพิ่ มมากขึนเป็ น 2,922 ลู ก บาศก์เมตร/วัน ทั งนีการจั ดหาน้ าใช้เพื่ อ ในกิ จกรรมต่ าง ๆ
ทังโรงงานน้าตาลและโรงไฟฟ้า อยู่ในความรับผิดชอบของโรงงานน้าตาล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี
1.1) แหล่งน้าใช้
(1) น้าประปา บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด รับน้าประปาจากเทศบาลต้าบลหินเหล็ก
ไฟ อ้าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อใช้ในอาคารส้านักงานซึ่งเทศบาลสามารถจ่ายน้าประปาให้โครงการ
ได้สูงสุด 15 ลูกบาศก์เมตร/วัน
(2) น้าทิงที่ผ่านการบ้าบัด น้าระบายทิงจากโครงการส่วนใหญ่เกิดจากน้าระบายทิงจากหอ
หล่อเย็นและหม้อไอน้า ซึ่งโครงการจะรวบรวมน้าระบายทิงเข้าสู่บ่อตรวจสอบคุณภาพน้าทิง (Inspection
pit) จะต้องมีลักษณะสอดคล้องตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนด
จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด
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มาตรฐานควบคุ ม การระบายน้ าทิ งจากโรงงานอุต สาหกรรมนิ ค มอุ ต สาหกรรมและเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 ก่อนส่งไปพักในบ่อพักน้าทิงของโรงงานน้าตาล
และจะน้ าน้ าทิ งที่จากบ่อ พั ก น้ าทิ งมารดพื นที่ สี เขียว แปลงอ้อ ยสาธิ ต ใช้ในการฉี ดพรมถนนในพื นที่
โรงงานฉีดพรมชานอ้อย/ล้าเลียงเถ้ าซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชือเพลิงของโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงาน
น้าตาล
(3) น้าฝนที่ตกในพืนที่โรงงาน จะด้าเนินการรวบรวมน้าฝนที่ตกในพืนที่เพื่อ สะสมน้าฝนใน
บ่อเก็บน้าดิบทังหมด 18 บ่อ เนื่องจากบริเวณห้วยสาธารณะด้านทิศใต้ของโรงงานน้าตาล ปจจจุบันเป็น
พืนที่บ่อเก็บน้าดิบ (บ่อเก็บน้าดิบบ่อที่ 5 บ่อเก็บน้าดิบบ่อที่ 9 บ่อเก็บน้าดิบบ่อที่ 11 และบ่อเก็บ
น้าดิบ บ่อ ที่ 14) โครงการโรงงานผลิ ต น้ าตาลทรายได้ทบทวนความเป็นไปได้และความ
เหมาะสม และได้จัดท้าหนังสือเพื่อแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบว่าโรงงานน้าตาลจะปรับปรุง
พื นที่ บ่ อ น้ าดิ บ บริเวณบ่ อ ที่ 5 เพื่ อ อ้ านวยความสะดวกให้ กั บ ชุ ม ชน/ชาวบ้ าน/หน่ ว ยงานในท้ อ งถิ่ น
ให้สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในทางน้าสาธารณะดังกล่าวได้ ซึ่ งขนาดบ่อเก็บน้าดิบมีปริมาตรประมาณ
4,511,724 ลู ก บาศก์ เ มตร (ปริ ม าตรบ่ อ เก็ บ น้ า ดิ บ แสดงดั ง ตารางที่ 2.8.1-1) ก่ อ นน้ า ไปปรั บ ปรุ ง
คุ ณ ภาพน้ า โดยรวบรวมระบบระบายน้ าตามแนวรางระบายน้ าลงบ่ อ เก็บ น้ าดิ บ ก่ อ นน้ ามาปรับ ปรุง
คุณภาพน้า เพื่อให้เหมาะสมต่อการน้าไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ

จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด
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รูปที่ 1.7-1 ความเชื่อมโยงของการใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกันระหว่างโรงไฟฟ้า โรงงานน้าตาลและบริษัทฯ ในเครือ
ที่มา : บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด; 2563

จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด
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1.8 มลพิษและการควบคุม
1.8.1 แหล่งกาเนิดมลพิษทางอากาศจากปล่อง
แหล่งก้าเนิดมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้ของโครงการมาจากการเดินเครื่องหม้อไอน้า
ซึ่งใช้ชานอ้อยและใบอ้อยเป็นเชือเพลิง โครงการมีการเดินเครื่องจักรหลักช่วงฤดูหีบอ้อยเท่านันมลพิษ
ทางอากาศที่เกิดจากการเดินเครื่องหม้อไอน้าของโครงการ ได้แก่ ฝุ่นละออง และมลสารประเภทก๊าซ
ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ที่ปนมากับก๊าซร้อนที่เกิด
จากการเผาไหม้เชือเพลิงในห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้า โดยก่อนเพิ่มก้าลังการผลิตโครงการได้ติดตัง
หม้อไอน้า 3 ชุด (ขนาด 40 ตัน/ชั่วโมง จ้านวน 1 ชุด ขนาด 60 ตัน/ชั่วโมง จ้านวน 1 ชุด และขนาด 120
ตัน/ชั่วโมง จ้านวน 1 ชุด) ภายหลังเพิ่มก้าลังการผลิตโครงการไม่มีการติดตังหม้อไอน้าเพิ่มแต่อย่างใด
(1) ความเหมาะสมของระบบบ้าบัดมลพิษทางอากาศที่โครงการเลือกใช้
การเลือกใช้ระบบบ้าบัดมลพิษทางอากาศจะขึนอยู่กับลักษณะสมบัติของมลพิษอากาศที่
ต้องการดักจับหรือบ้าบัด ประสิทธิภาพในการดักจับหรือบ้าบัด ประสิทธิภาพในการดักจับที่ต้องการ
รวมทังค่าใช้จ่ายในการบ้ารุงรักษา และราคาของระบบ โดยลักษณะสมบัติของอนุภาคมลพิษอากาศที่
เกิดขึนของโครงการมีความเหมาะสมกับการเลือกใช้ระบบดักฝุ่นแบบหมุนวน (Multi Cyclone) เพื่อลด
ฝุ่ นขนาดใหญ่ และต่อ อนุก รมกั บระบบดักฝุ่ นแบบไฟฟ้ าสถิ ต (Electrostatic Precipitator, ESP) ซึ่งมี
ประสิทธิภาพสูงในการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยก่อนเพิ่มก้าลังการผลิตโครงการได้ติดตังระบบดักจับ
ฝุ่ น แบบหมุ น วน (Multi-Cyclone System) จ้ า นวน 3 ชุ ด และระบบดั ก จั บ ฝุ่ น ด้ ว ยไฟ ฟ้ าสถิ ต
(Electrostatic Precipitator, ESP) จ้านวน 2 ชุด (หม้อไอน้าขนาด 60 ตัน/ชั่วโมง และขนาด 120 ตัน/
ชั่วโมง) ภายหลังเพิ่มก้าลังการผลิตโครงการจะท้าการติดตังระบบดักจับฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต (Electrostatic
Precipitator ; ESP) เพิ่มจ้านวน 1 ชุด (หม้อไอน้าขนาด 40 ตัน/ชั่วโมง) รวมระบบดั กจับฝุ่นแบบหมุน
วน (Multi-Cyclone System) 3 ชุ ด และระบบดั ก จั บ ฝุ่ น ด้ ว ยไฟฟ้ า สถิ ต (Electrostatic Precipitator,
ESP) 3 ชุด ด้วยเหตุผลที่ว่าก๊าซร้อนและฝุ่นที่ออกจากเตาเผาหม้อไอน้าเป็นอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดใหญ่
ซึ่งระบบดักจับแบบหมุนวนจะมีประสิทธิภาพในการดักจับไว้ได้ เป็นอย่างดี (สามารถดักอนุภาคที่มีขนาด
มากกว่า 5-10 ไมครอนขึนไปได้ดี) หลังจากนันฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กจึงใช้ระบบดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต
ในการดั ก จั บ และรวบรวม ซึ่ งการท้ า งานของระบบดั ก ฝุ่ น ทั งสอง เมื่ อ ใช้ ค วบคู่ กั น จะท้ าให้ ระบบมี
ประสิทธิภาพมากขึน ประกอบกับเมื่อพิจารณาความเหมาะสมทังในด้านวิศวกรรมและการลงทุนด้าน
สิ่งแวดล้อม จึงมีความเหมาะสมในการลงทุน
(2) ระบบติ ด ตามตรวจสอบการระบายมลสารแ บบต่ อ เนื่ อ ง (Continuous Emission
Monitoring System : CEMs)โครงการตระหนักถึ งการเฝ้ าระวังมลพิษ ที่ จะระบายออกสู่บรรยากาศจึง
ก้าหนดมาตรการฯ ให้ มีก ารติดตามตรวจสอบการระบายมลสารแบบต่อเนื่อ ง (Continuous Emission
Monitoring System : CEMs) ทัง 3 ปล่องของหม้อไอน้า ตังค่าการแจ้งเตือนความผิดปกติของ CEMs
จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด
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โดยก้าหนด Alarm ที่ ร้อยละ 90 ของค่าควบคุม และบันทึกสถิติที่ CEMs มีค่าสูงกว่าค่าควบคุมทุกครัง
โดยบันทึกสาเหตุ ระยะเวลาที่ด้าเนินการตรวจสอบและแก้ไขในแต่ละครัง พร้อมทังการตรวจสอบความ
ถู ก ต้อ งแม่ นย้ าของระบบ CEMs อย่างน้ อ ยป ละ 1 ครัง รวมทั งให้ มี การตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพของ
CEMs โดยการทดสอบการแปรเปลี่ยนจากการตรวจปรับเทียบเครื่อง (Calibration Drift Test) และการ
ทดสอบความถู ก ต้อ งสั ม พั น ธ์ (Relative Accuracy) นอกจาก CEMs จะเฝ้ าระวังมลพิ ษ ที่ ระบายออก
อย่างต่อเนื่องแล้วยังใช้ในการวิเคราะห์ค่ าความเข้มข้นของมลพิษได้ทุก 15 นาที และเป็นการแสดงผล
การตรวจวัดที่ตรวจสอบถึงการปล่อยมลพิษสู่บรรยากาศ
1.8.2 น้าเสียและการจัดการ
กิ จกรรมการด้าเนิ น การโรงไฟฟ้ ามี ค วามเกี่ ยวเนื่ อ งกับ กระบวนการของโรงงานน้าตาล
ทังที่ตังภายในพืนที่และมีการใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกัน รวมทังน้าทิงจากกระบวนการผลิตไอน้าและ
ไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ า ซึ่งส่วนใหญ่ เกิดจากน้าระบายทิงจากหม้อไอน้า หอหล่อเย็นจะรวบรวมเข้าสู่ถั ง
ตรวจสอบคุ ณ น้าภาพน้ าทิ ง (Inspection pit) ซึ่ งอยู่ในความรับ ผิ ด ชอบของโรงไฟฟ้ า เพื่ อ ตรวจสอบ
คุณภาพน้าทิงก่อนส่งไปยังบ่อพักน้าทิงของโรงงานน้าตาล มีรายละเอียดดังนี
1) ประเภทและลักษณะของแหล่งกาเนิด
แหล่งก้าเนิดน้าเสีย/น้าทิงของโครงการ มีการจัดการน้าเสีย/น้าทิงตามลักษณะเพื่อบ้าบัด/
ตรวจสอบให้เหมาะสมก่อนน้าน้าทิงทังหมดที่เกิดขึนส่งไปรวมกับน้าทิงจากโรงงานน้าตาลเพื่อหมุนเวียน
กลับไปใช้ใหม่ทังหมดโดยแยกการจัดการน้าเสีย/น้าระบายทิงในแต่ละส่วนมี 2 ส่วน ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับโรงไฟฟ้า คือ
(1) ถัง Inspection pit มีขนาดความจุ 330 ลูกบาศก์เมตร อยู่ในความรับผิดชอบของ
โรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้าตาล ท้าหน้าที่รับน้าระบายทิงจากหม้อไอน้าและหอหล่อเย็น
(1.1) น้ าระบายทิ้ ง จากหอหล่ อ เย็ น เป็ น น้ า ระบบหล่ อ เย็ น โดยอ้ อ ม (indirect
system) จากกิ จ กรรมต่ า งๆ จะถู ก น้ า มาลดอุ ณ หภู มิ ที่ cooling tower เพื่ อหมุ น เวี ย นกลั บ ไป
ใช้ใหม่ อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันน้าที่หมุนเวียนในระบบมีความเข้มข้นมากเกินไปจนอาจเป็นสาเหตุให้
ระบบท่ออุดตัน จึงมีการระบายน้าทิงออกจากระบบบ้างหรือเรียกว่า blow down water ในการด้าเนินการ
ผลิตไอน้าและไฟฟ้าของโครงการไม่มีการขายไฟฟ้าแต่จะผลิตไอน้าและไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงงานน้าตาล
เท่านัน และด้าเนินการเฉพาะในช่วงหีบอ้อยเท่านัน (150 วัน) ดังนัน น้าระบายทิงจากระบบหล่อ เย็น
(Cooling Tower) จะเกิดขึนประมาณร้อยละ 1.5 หรือประมาณวันละ 1 ลูกบาศก์เมตร/วัน ภายหลังเพิ่ม
ก้ า ลั ง การผลิ ต จะมี น้ า ระบายทิ งปริ ม าณเท่ า เดิ ม โดยจะรวบรวมเข้ า สู่ บ่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ า ทิ ง
(Inspection pit) รวมกั บ น้ า ระบายทิ งจากหม้ อ ไอน้ า ประมาณ 234 ลู ก บาศก์ เ มตร/วั น ด้ า เนิ น การ
ตรวจสอบค่า TDS ด้วยระบบ TDS Checker กรณีที่พบว่าค่า TDS น้อยกว่า 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร จะสูบ
จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด
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เข้ าบ่ อ พั ก น้ าทิ งของโรงงานน้ าตาล น้ าไปรวมกั บ น้ าทิ งจากโรงงานน้ าตาลซึ่ งเกิ ดขึ นประมาณ 721
ลู ก บาศก์ เมตร/วัน ทั งนี โรงงานน้ าตาลและโรงไฟฟ้ าชีว มวลในโรงงานน้ าตาลจะน้ า น้ าทิ งกลั บ มาใช้
ประโยชน์ทังหมด โดยจะน้าไปใช้ในการรดพืนที่สีเขียว แปลงอ้อยสาธิตของบริษัทในเครือ ใช้ในการฉีด
พรมถนนในพืนที่โรงงานน้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้าตาล ฉีดพรมชานอ้อย/ล้าเลียงเถ้าซึ่ง
เกิดจากการเผาไหม้เชือเพลิงของโครงการ แต่ในกรณีหากพบว่าค่า TDS สูงกว่า 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร
จะติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปก้าจัด
(1.2) น้ าระบายทิ้ งจากหม้อไอน้า โครงการมีการใช้งานหม้อ ไอน้าจ้านวน 3 ชุด
ได้แก่ หม้อไอน้าขนาด 40 ตัน/ชั่วโมง จ้านวน 1 ชุด ขนาด 60 ตัน/ชั่วโมง จ้านวน 1 ชุด และขนาด 120
ตัน/ชั่วโมง จ้านวน 1 ชุด ภายหลังเพิ่มก้าลังการผลิต จะไม่มีการติดตังหม้อไอน้าเพิ่มแต่อย่างใด ซึ่งก่อน
เพิ่มก้าลังการผลิตมีน้าระบายทิงจากหม้อไอน้าประมาณ 234 ลูกบาศก์เมตร/วัน ภายหลังเพิ่มก้าลังการ
ผลิตคาดว่าจะมีน้าระบายทิงจากหม้อไอน้าเกิดขึนเท่าเดิม ไม่เพิ่มขึนแต่อย่างใดโดยน้าระบายทิงจาก
หม้อไอน้าจะถูกระบายสู่ Inspection Pit (รับน้าระบายทิงจากหม้อไอน้า น้าระบายทิงจากระบบหล่อเย็น
ของโรงไฟฟ้า)โดยมีขนาด 330 ลูกบาศก์เมตร) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ และด้าเนินการ
ตรวจสอบค่า TDS ด้วยระบบ TDS Checker กรณีที่พบว่าค่า TDS น้อยกว่า 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร จะสูบ
เข้ าบ่ อ พั ก น้ าทิ งของโรงงานน้ าตาล น้ าไปรวมกั บ น้ าทิ งจากโรงงานน้ าตาลซึ่ งเกิ ดขึ นประมาณ 721
ลูก บาศก์ เมตร/วัน ทั งนี โรงงานน้าตาลและโรงไฟฟ้ าชี วมวลในโรงงานน้ าตาลจะน้ าน้ าทิงกลั บมาใช้
ประโยชน์ทังหมด โดยจะน้าไปใช้ในการรดพืนที่สีเขียว แปลงอ้อยสาธิตของบริษัทในเครือ ใช้ในการฉีด
พรมถนนในพืนที่โรงงานน้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้าตาล ฉีดพรมชานอ้อย/ล้าเลียงเถ้าซึ่ง
เกิดจากการเผาไหม้เชือเพลิงของโครงการ แต่ในกรณีหากพบว่าค่า TDS สูงกว่า 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร
จะติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปก้าจัด
(2) บ่อ Waste water receiving pond มีขนาด 4,300 ลูกบาศก์เมตร ท้าหน้าที่รับน้าเสีย
จากระบบบ้าบัดน้าเสียส้าเร็จรูปซึ่งรับน้าเสียมาจากแผนกต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้า ก่อนเพิ่มก้าลังการผลิต
น้ าเสี ยจากพนั ก งานของโรงไฟฟ้ าในช่ ว งหี บ อ้ อ ยประมาณ 6 ลู ก บาศก์ เมตร/วัน ช่ ว งละลายน้ าตาล
มีปริมาณน้าเสียเกิดขึนประมาณ 4 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส่วนภายหลัง เพิ่มก้าลังการผลิตคาดว่ามีน้าเสียใน
ส่วนนีเกิดขึนเท่าเดิมไม่เพิ่มขึนแต่อย่างใด น้าเสียดังกล่าวหลังจากผ่านการบ้าบัดด้วยระบบบ้าบัดน้าเสีย
ส้าเร็จรูปแล้ว จะรวบรวมเข้าสู่ระบบบ้าบัดน้าเสียของโรงงานน้าตาล
นอกจากนี โรงไฟฟ้าในโรงงานน้าตาลยังมีการใช้น้าในการฉีดพรมชานอ้อยและล้าเลียงเถ้า
ที่เกิดขึนจากการเผาไหม้ของหม้อไอน้าซึ่งน้าใช้ในส่วนนีจะระเหยไปกับการฉีดพรมชานอ้อยและติดไป
กับเถ้าท้าให้ไม่มีน้าเสียเกิดขึนในส่วนนี
ส้าหรับในช่วงฤดูฝน บริเวณลานกองชานอ้อยโครงการได้ก้าหนดให้มีระบบท่อเพื่อรวบรวม
น้าฝนที่ตกในพืนที่ลานกองที่ปนเปื้อนรวบรวมเข้าสู่บ่อตกตะกอน ก่อนท้าการตรวจสอบคุณภาพน้าทิง
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กรณีที่ผ่านมาตรฐานจะสูบเข้าบ่อพักน้าทิงของโรงงานน้าตาล แต่ถ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานจะสูบเข้าบ่อ
พักน้าทิงฉุกเฉิน (Emergency pond) เพื่อสูบกลับไปบ้าบัดใหม่อีกครัง
2) การจัดการน้าระบายทิ้ง
น้าระบายทิงของโครงการส่วนใหญ่มาจากหอหล่อเย็นและหม้อไอน้า ซึ่งโครงการจะรวบรวม
น้าระบายทิงเข้าสู่ Inspection pit ขนาด 330 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ และ
ท้าการตรวจสอบค่า TDS ด้วยระบบ TDS Checker กรณีที่พบว่าค่า TDS น้อยกว่า 1,300 มิลลิกรัม/
ลิตร จะสูบเข้าบ่อพักน้าทิง (Holding pond NO.1 ขนาด 25,332 ลูกบาศก์เมตร) ของโรงงานน้าตาล
แต่หากพบว่าค่า TDS สูงกว่า 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร จะติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเข้ามารับไปก้าจัด ทังนีน้าเสียที่มาจากแผนกต่างๆ ของโรงไฟฟ้า จะถูกส่งไปบ้าบัดด้วยถัง
บ้าบัดน้าเสียส้าเร็จรูปก่อนรวบรวมเข้าสู่ระบบบ้าบัดน้าเสียของโรงงานน้าตาลอีกครัง
1.8.3 เสียงและการควบคุม
แหล่งกาเนิดเสียงและการควบคุม
ภายในโรงไฟฟ้ ามีเครื่องจักรที่เป็นแหล่งก้าเนิดเสียงที่ส้าคัญ ของโครงการ ได้แก่ เครื่อ ง
ก้ าเนิ ด ไฟฟ้ าแบบกั งหั น ไอน้ า หม้ อ ไอน้ า และหอหล่ อ เย็ น ทั งนี พื นที่ ดั งกล่ าวนี จะมี พ นั ก งานเข้ าไป
ปฏิบัติงานเป็นครังคราวเท่านันเพื่อตรวจสอบสภาพเครื่องจักร ความผิดปกติ ตลอดจนบันทึกค่าตรวจวัด
ทังนีในขันตอนการออกแบบ โครงการได้ก้าหนดมาตรการในการป้องกันผลกระทบจากความดังของเสียง
ตังแต่
ต้นทางโดยการวางผังเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ตามหลักวิศวกรรมและความปลอดภัย
โดยติ ด ตั งเครื่อ งจั ก รที่ เป็ น แหล่ งก้ าเนิ ด เสี ย งดั งภายในอาคารตามความเหมาะสมทั งนี โครงการได้
ก้าหนดให้มีการควบคุมระดับเสียงบริเวณริมรัวโรงงานให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อ งก้ าหนดค่ าระดั บเสี ยงรบกวนและระดับ เสี ยงที่ เกิด จากการประกอบกิจการโรงงานบริเวณริม รัว
โรงงานไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ
1.8.4 กากของเสียและการจัดการ
1) มูลฝอยจากอาคารสานักงาน
ก่ อ นเพิ่ มก้ าลังการผลิ ต มีจ้านวนพนักงานสู งสุ ด 126 คน ซึ่งจะมีป ริมาณมูล ฝอยเกิด ขึน
ประมาณ 0.126 ตัน/วัน ภายหลังเพิ่มก้าลังการผลิตคาดว่าจะมีพนักงานเพิ่มขึนเป็น 132 คน ซึ่งปริมาณ
มูลฝอยเพิ่มขึนเป็นประมาณ 0.132 ตัน/วัน (ประเมินจากอัตราการเกิดขยะมูล ฝอย 1.0 กิโลกรัม/คนวัน :
ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) โครงการจะจัดเตรียมถังรองรับโดยแยก
จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด
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ประเภทไว้ 3 ประเภท คือ ของเสียทั่วไป ของเสียรีไซเคิล และของเสียอันตราย โดยจะน้าไปวางตาม
สถานที่ต่าง ๆ ภายในพืนที่โครงการอย่างเพียงพอ
2) สิ่งปฏิกูลหรือกากของเสียหรือวัสดุไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต
กากของเสี ย หรื อ วั ส ดุ ที่ ไ ม่ ใ ช้ แ ล้ ว จากกระบวนการผลิ ต แบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภท คื อ
ผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วและของเสียจากกระบวนการผลิต
(1) ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ ไม่ใช้แล้ว ได้แก่ เถ้าที่
เกิ ดจากการเผาไหม้ชานอ้อ ยของหม้อ ไอน้า โดยเถ้ าที่ เกิด ขึนสามารถแบ่ งเป็น 2 ส่ ว น คื อ เถ้ าลอย
(fly ash) และเถ้าหนัก (bottom ash) มีรายละเอียดดังนี
(1.1) เถ้าลอย (fly ash) เกิดขึนจากการเผาไหม้ในหม้อไอน้า ซึ่งถูกดักจับด้วยเครื่อง
ดักจับฝุ่นแบบหมุนวน (Multi-Cyclones) และเครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (ESP) เมื่อมีการเดินระบบ
หม้อไอน้าจะเกิดเถ้าก่อนเพิ่มก้าลังการผลิตมีประมาณ 8.3 ตัน/วัน (หรือ 1,245 ตัน/ป) ภายหลังเพิ่ม
ก้าลังการผลิตจะมีปริมาณเถ้าลอยเกิดขึนเท่าเดิม เนื่องจากปริมาณเชือเพลิงและการผลิตไอน้าและไฟฟ้า
เท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเถ้าลอยที่เกิดขึนจะถูกล้าเลียงไปยังไซโลเก็บเถ้าเพื่อรอการขนย้าย
(1.2) เถ้าหนัก (bottom ash) เกิดขึนจากการเผาไหม้ในหม้อไอน้า ซึ่งเถ้าที่เกิดขึนจะ
ตกลงใต้ห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้าเมื่อมีการเดินระบบหม้อไอน้าจะเกิ ดเถ้า ก่อนเพิ่มก้าลังการผลิตมี
ประมาณ 12.44 ตัน/วัน (หรือ 1,866 ตัน/ป) ภายหลังเพิ่มก้าลังการผลิตจะมีปริมาณเถ้าหนักเกิดขึนเท่า
เดิม เนื่องจากปริมาณเชือเพลิงและการผลิตไอน้าและไฟฟ้าเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเถ้าจะถูกล้าเลียง
ผ่านทางสายพานล้าเลียงเถ้า (Ash Conveyer) ที่มีน้าอยู่ (ส้าหรับการป้องกันอากาศจากภายนอกเข้าไป
ภายในหม้อไอน้า ท้าให้เถ้ามีลักษณะกึ่งเปยก ไม่เกิดการฟุ้งกระจาย) และถูกล้าเลียงออกมาลงไปยัง
สายพานซึ่งเป็นระบบปิดท้าหน้าที่รวมเถ้าทังหมดไปยังไซโลเก็บเถ้าเพื่อรอการขนย้าย
(2) ของเสี ยจากกระบวนการผลิ ต ปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตของโครงการจะ
พิ จ ารณาร่ ว มกั บ โครงการโรงงานน้ า ตาล ของบริ ษั ท โรงงานน้ า ตาลบุ รี รั ม ย์ จ้ า กั ด เนื่ อ งจากการ
ด้าเนินการขออนุญาตให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก้าจัด ท้าร่วมกันภายใต้
นิติบุคคลเดียวกัน
(2.1) น้ า มั น เครื่ อ งยนต์ น้ า มั น เกี ย ร์ น้ า มั น หล่ อ ลื่ น ลั ก ษณะของเสี ย เป็ น น้ า มั น
เครื่องยนต์ น้ามันเกียร์ น้ามันหล่อลื่นที่ไม่สามารถระบุชนิดได้หรือชนิดอื่นๆ โดยก่อนเพิ่มก้าลังการผลิต
มีปริมาณการเกิดขึนประมาณ 2.00 ตัน/ป และภายหลังเพิ่มก้าลังการผลิตคาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึนเป็น
2.40 ตัน/ป และวิ ธีก ารจัดการตามประเภท 075 เผาท้าลายในเตาเผาเฉพาะส้าหรับของเสี ยอันตราย
(burn for destruction in hazardous waste incinerator) โดยรวบรวมของเสี ย ส่ งให้ ห น่ ว ยงานที่ ได้ รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก้าจัดต่อไป
จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด
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(2.2) แบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว (Used Battery) เป็นของเสียที่เกิดจากแบตเตอรี่ของรถโฟล์
คลิ ฟ ต์ ที่ ห มดอายุ ก ารใช้ งานแล้ ว โดยก่ อ นเพิ่ ม ก้ าลั งการผลิ ต มี แ บตเตอรี่ที่ ใ ช้ แ ล้ ว เกิ ด ขึ นประมาณ
0.20 ตัน/ป และภายหลังเพิ่มก้าลังการผลิตคาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึนเป็น 0.22 ตัน/ป โดยโครงการจัด
ให้ มีถั งขนาด 200 ลิ ต ร เพื่ อ รวบรวมแบตเตอรี่ที่ ใช้แล้ ว ก่ อ นน้ าไปเก็ บ ไว้ภ ายในอาคารเก็ บ ของเสี ย
อันตราย เพื่อรอติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้ามารับไปก้าจัดต่อไป
(2.3) เศษเหล็กจากการตะไบ การเจียรหรือการกลึง ลักษณะของเสียเป็นเศษเหล็ก
จากการตะไบ การเจียรหรือการกลึงโดยก่อนเพิ่มก้า ลังการผลิตปริมาณการเกิดขึนประมาณ 293 ตัน/ป
และภายหลังเพิ่มก้าลังการผลิตคาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึนเป็น 329 ตัน/ป และวิธีการจัดการตามประเภท
011 คัดแยกประเภทเพื่อจ้าหน่ายต่อ (sorting) โดยรวบรวมของเสียส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก้าจัดต่อไป
(2.4) บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนหรือสารอันตรายคงค้าง ลักษณะของเสียเป็น
บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน หรือมีเศษสารอันตรายคงค้าง โดยก่อนเพิ่มก้าลังการผลิตมี
ปริมาณการเกิดขึนประมาณ 3.0 ตัน/ป และภายหลังเพิ่มก้าลังการผลิตคาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึนเป็น
3.40 ตัน/ป และวิธีก ารจัดการตามประเภท 075 เผาท้าลายในเตาเผาเฉพาะส้าหรับของเสี ยอันตราย
(burn for destruction in hazardous waste incinerator) โดยรวบรวมของเสี ย ส่ งให้ ห น่ ว ยงานที่ ได้ รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก้าจัดต่อไป
1.9 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
นโยบายด้ านอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ด้ว ยบริษั ท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ้ากั ด
มีความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคน ดังนันจึงเห็นสมควรให้มีการด้าเนินงานด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท้างาน ควบคู่ไปกับหน้าที่ประจ้าของพนักงานที่ท้าอยู่
จึงก้าหนดนโยบายไว้ดังนี
1) มุ่งมั่น มีส่ ว นร่ว มในความรับ ผิ ดชอบต่อ พนักงานและสั งคม เรื่อ ง ความปลอดภั ยและ
อาชีวอนามัย อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
2) ปลูกฝจงจิตส้านึกในเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ให้เกิดขึนในหมู่พนักงานทุก
ระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
3) ด้าเนินการป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการด้าเนินการให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
4) จัดหาหลักเกณฑ์การท้างานที่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน รวมถึงความ
เพียงพอและคุณภาพของเครื่องมือเครื่องใช้ และการดูแลบ้ารุงรักษาอย่างเหมาะสม
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5) ก้ า หนดให้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎแห่ ง ความปลอดภั ย และสวมใส่ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตราย
ส่วนบุคคลตามที่กลุ่มบริษัทฯ ก้าหนด
6) ให้ ค วามรู้แ ละฝึ ก อบรมพนั ก งาน รวมทั งสร้างความตระหนั ก ให้ แก่ พ นั ก งานในเรื่อ ง
สิ่งแวดล้อม
7) ด้าเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจและค้านึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8) สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการท้ากิจกรรมเพื่อรั กษาสิ่งแวดล้อม อาทิ กิจกรรม
ด้านการลดการใช้ และน้ากลับมาใช้ใหม่
1.10 พื้นที่สีเขียว
โครงการมีพืนที่สีเขียวประมาณ 1.03 ไร่ (ร้อยละ 3.05 ของพืนที่ทังหมด) ดังนันภายหลัง
เพิ่มก้าลังการผลิตจึงมีการแบ่งขอบเขตพืนที่สีเขียวของโรงไฟฟ้าเพิ่มขึนเป็น 3.57 ไร่ (ร้อยละ 10.6 ของ
พืนที่ทังหมด) พื นที่สีเขียวโดยส่วนใหญ่ ถู กจัดสรรให้อยู่บริเวณโดยรอบอาณาเขตของพืนที่ โดยเน้น
บริเวณพืนที่ลานกองชานอ้อยปลูกเป็นแถว 3 แถวสลับฟจนปลา เพื่อสร้างทัศนียภาพและป้องกันกระแส
ลม รวมทังมีความเหมาะสมตามหลักภูมิสถาปจตย์ พืนที่สีเขียวในบริเวณที่มีอยู่เดิมและบริเวณที่จะพัฒนา
เพิ่มขึน แสดงดังรูปที่ 1.10-1 และรูปที่ 1.10-2 รายละเอียดพืนที่สีเขียวและแนวกันชนมีดังนี
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รูปที่ 1.10-1 บริเวณพืนที่สีเขียวของโครงการหลังเพิ่มก้าลังการผลิต
ที่มา : บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด; 2563
จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด
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กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

รูปที่ 1.10-2 แผนการปลูกต้นไม้บนพืนที่สีเขียว
ที่มา : บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด; 2563

จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด
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โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานนา้ ตาล
บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

1.11 สรุปการดาเนินงานในปัจจุบันของโครงการ
การด้าเนิน งานในปจจจุบั นของโครงการโรงไฟฟ้ าในโรงงานน้าตาลเทียบกับ รายละเอียด
ที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ที่ผ่านความเห็นชอบจากส้านักงานนโยบาย
และแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม ตามหนั งสื อ เห็ น ชอบเลขที่ ทส 1010.7/1309 ลงวัน ที่
29 มกราคม 2563 แสดงดังตารางที่ 1.11-1
ตารางที่ 1.11-1 สรุปการด้าเนินงานในปจจจุบันของโครงการ
รายละเอียด
1. พืนที่โครงการ
2. ก้าลังการผลิต
2.1 ก้าลังการผลิตติดตัง
2.2 ก้าลังการผลิตสูงสุด
3. เครื่องจักร

4. เชือเพลิง
4.1 ปริมาณชานอ้อย
4.2 ปริมาณใบอ้อย
5. ผลิตภัณฑ์
6. กระบวนการผลิต
7. แหล่งน้าใช้

8. มลพิษและการควบคุม

9. พืนที่สีเขียว

EIA
- พืนที่โรงงานน้าตาล 631.48 ไร่
- พืนที่โรงไฟฟ้าในโรงงานน้าตาล 33.73 ไร่
- พืนที่การใช้ประโยชน์รวม 665.21 ไร่

ปัจจุบัน (ก.ค.-ธ.ค. 63)
- พืนที่โรงงานน้าตาล 631.48 ไร่
- พืนที่โรงไฟฟ้าในโรงงานน้าตาล 33.73 ไร่
- พืนที่การใช้ประโยชน์รวม 665.21 ไร่

16.5 เมกะวัตต์
14.5 เมกะวัตต์
- หม้อไอน้าขนาด 40 ตัน/ชั่วโมง จ้านวน 1 ชุด
- หม้อไอน้าขนาด 60 ตัน/ชั่วโมง จ้านวน 1 ชุด
- หม้อไอน้าขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง จ้านวน 1 ชุด
- เครื่องก้าเนิดไฟฟ้าขนาด 2.5 เมกะวัตต์ 1 ชุด
- เครื่องก้าเนิดไฟฟ้าขนาด 4 เมกะวัตต์ 1 ชุด
- เครื่องก้าเนิดไฟฟ้าขนาด 10 เมกะวัตต์ 1 ชุด

16.5 เมกะวัตต์
14.5 เมกะวัตต์
- หม้อไอน้าขนาด 40 ตัน/ชั่วโมง จ้านวน 1 ชุด
- หม้อไอน้าขนาด 60 ตัน/ชั่วโมง จ้านวน 1 ชุด
- หม้อไอน้าขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง จ้านวน 1 ชุด
- เครื่องก้าเนิดไฟฟ้าขนาด 2.5 เมกะวัตต์ 1 ชุด
- เครื่องก้าเนิดไฟฟ้าขนาด 4 เมกะวัตต์ 1 ชุด
- เครื่องก้าเนิดไฟฟ้าขนาด 10 เมกะวัตต์ 1 ชุด

-2091.6 ตัน/วัน
-410.64 ตัน/วัน
- ก้าลังการผลิต 14.5 เมกะวัตต์
- ช่วงหีบอ้อย ผลิตไอน้า 195 ตัน/ชั่วโมง
-น้าประปา
- โครงการรั บ น้ า ประปาจากเทศบาลต้ า บลหิ น
เหล็กไฟ
• น้าทิงที่ผ่านการบ้าบัด
- โครงการได้ จั ด ให้ มี บ่ อ พั ก น้ า ทิ งภายหลั ง การ
บ้าบัดน้าเสีย ทังหมด 4 บ่อ
• น้าฝนที่ตกในพืนที่โรงงาน
- โครงการจะท้าการรวบรวมน้าฝนที่ตก
ในพื นที่ เพื่ อ สะสมน้ า ฝนในบ่ อ เก็ บ น้ า ดิ บ ก่ อ น
น้าไปปรับปรุงคุณภาพน้า
 มลพิษทางอากาศ
- หม้อไอน้าขนาด 40 ตัน/ชั่วโมง จ้านวน 1 ชุด
- หม้อไอน้าขนาด 60 ตัน/ชั่วโมง จ้านวน 1 ชุด
- หม้อไอน้าขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง จ้านวน 1 ชุด
ใช้ Multi-Cyclone และ ESP

- 2,146.19 ตัน/วัน
- ไม่มีการใช้ใบอ้อย
-ก้าลังการผลิต 12.3 เมกะวัตต์
- ช่วงหีบอ้อย ผลิตไอน้า 187.78 ตัน/ชั่วโมง
-น้าประปา
- โครงการรั บ น้ า ประปาจากเทศบาลต้ า บลหิ น
เหล็กไฟ
• น้าทิงที่ผ่านการบ้าบัด
- โครงการได้ จั ด ให้ มี บ่ อ พั ก น้ า ทิ งภายหลั ง การ
บ้าบัดน้าเสีย ทังหมด 4 บ่อ
• น้าฝนที่ตกในพืนที่โรงงาน
- โครงการจะท้าการรวบรวมน้าฝนที่ตก
ในพื นที่ เพื่ อ สะสมน้ า ฝนในบ่ อ เก็ บ น้ า ดิ บ ก่ อ น
น้าไปปรับปรุงคุณภาพน้า
 มลพิษทางอากาศ
- หม้อไอน้าขนาด 40 ตัน/ชั่วโมง จ้านวน 1 ชุด
ใช้ Multi-Cyclone
- หม้อไอน้าขนาด 60 ตัน/ชั่วโมง จ้านวน 1 ชุด
ใช้ Multi-Cyclone และ ESP
- หม้อไอน้าขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง จ้านวน 1 ชุด
ใช้ Multi-Cyclone และ ESP
3.68 (ร้อยละ 10.93 ของพืนที่ทังหมด)

3.57 ไร่ (ร้อยละ 10.6 ของพืนที่ทังหมด)

ที่มา : บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด; 2563

จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด
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โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานนา้ ตาล
บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

1.12 แผนงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การติดตามตรวจสอบคุณ ภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้าตาล ของ บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด ระหว่างเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 ด้าเนินงานตามแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 1.12-1
ตารางที่ 1.12-1 แผนงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้าตาล ของ บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด
ประจ้าป 2563
รายละเอียด

ดัชนีการตรวจวัด

1. คุณภาพอากาศ
1.1 คุณภาพในบรรยากาศ
 ชุมชนบ้านโนนกลาง (A1)
 ชุมชนโนนเต่าทอง (A2)

ความถี่

- TSP
- ตรวจวั ด ทุ ก 2 ครั ง/ป
โดยตรวจวั ด ครั งละ
- PM-10
7 วันต่อเนื่อง ดังนี
- PM-2.5
1) ครั งที่ 1 ในช่ วง
- NO2 1 hr
 บ้านหนองไผ่ (A3)
ฤ ดู เปิ ด หี บ อ้ อ ย
- SO2 1 hr
 วัดบ้านสาวเอ้ (A4)
(ธ.ค-เม.ย.)
 โรงเรียนบ้านสระประค้าถาวร (A5) - SO2 24 hr
2) ครั งที่ 2 ช่ ว งปิ ด
- WS & WD
ฤ ดู หี บ อ้ อ ยห รื อ
(เลื อ กตรวจวั ด เป็ น
ช่วงละลายน้าตาล
ตัวแทน 1 สถานี)
(พ.ค.-พ.ย.)

หมายเหตุ :

●

ม.ค.

ก.พ.

ช่วงเวลาที่ทาการตรวจวัด (ปี 2563)
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.















ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ด้าเนินงานตรวจวัดตามแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด

หน้า 1-34

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานนา้ ตาล
บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

ตารางที่ 1.12-1 (ต่อ) แผนงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้าตาล บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด ประจ้าป 2563
รายละเอียด
1.2 คุณภาพอากาศจากแหล่งกาเนิด
ปล่องระบายมลพิษของหม้อไอน้าจ้านวน 3
ปล่อง
หม้อไอน้าขนาด 40 ตัน/ชม. จ้านวน 1 ปล่อง
หม้อไอน้าขนาด 60 ตัน/ชม. จ้านวน 1 ปล่อง
หม้อไอน้าขนาด 120 ตัน/ชม. จ้านวน 1 ปล่อง

หมายเหตุ :

●

ดัชนีการตรวจวัด

ความถี่

1) กรณีเดินระบบปกติ
- ตรวจวัด
- ฝุ่นละอองรวม (TSP)
1 ครัง/ป 1)
- ก๊าซไนโตรเจนได
ช่วงหีบอ้อย
ออกไซด์ (NOx as NO2) (เดือนมกราคม- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
มีนาคม)
(SO2)
2) กรณีพ่นเขม่า
- ฝุ่นละอองรวม (TSP)
3) ตรวจสอบประสิทธิภาพ
- ตรวจวัด
ข อ ง CEMs โ ด ย ก า ร
1 ครัง/ป 1)
ช่วงหีบอ้อย
ทดสอบการแปรเปลี่ ย น
จากการตรวจปรั บ เที ย บ (เดือนมกราคมเค รื่ อ ง (Calibration Drift
มีนาคม)
Test) แ ล ะก า ร ท ด ส อ บ
ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง สั ม พั น ธ์
(Relative Accuracy)

ม.ค.

ก.พ.

ช่วงเวลาที่ทาการตรวจวัด (ปี 2563)
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.







ด้าเนินงานตรวจวัดตามแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด
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ธ.ค.

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานนา้ ตาล
บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

ตารางที่ 1.12-1 (ต่อ) แผนงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้าตาล ของ บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด ประจ้าป 2563
รายละเอียด
2. ระดับเสียง
2.1 ตรวจวัดบริเวณชุมชนใกล้เคียง
พื้นที่โครงการจานวน 4 สถานี ดังนี้
 ชุมชนบ้านโนนกลาง (N1)
 ชุมชนโนนเต่าทอง (N2)
 บ้านหนองไผ่ (N3)
 วัดบ้านสาวเอ้ (N4)
ตรวจวั ด ระดั บ เสี ย งริม รั้วโครงการ
ดังนี้
 ริมรัวโรงงานด้านทิศเหนือ (N1)
 ริมรัวโรงงานด้านทิศใต้ (N2)
 ริมรัวโรงงานด้านทิศตะวันตก (N3)

ดัชนีการตรวจวัด

- Leq 24 hr
- ตรวจวัดทุ ก 2 ครัง/ป
- L90
โดยตรวจวั ด ครั งละ
- Lmax
7 วันต่อเนื่อง ดังนี
1) ครั งที่ 1 ในช่ วง
- Ldn
- ระดับ เสียงรบกวน
ฤ ดู เปิ ด หี บ อ้ อ ย
(ชุ ม ช น โน น ก ล าง
(ธ.ค-เม.ย.)
2) ครั งที่ 2 ช่ ว งปิ ด
(N2) แ ล ะวั ด บ้ า น
สาวเอ้ (N4))
ฤดู หี บอ้ อ ยหรื อ
ช่วงละลายน้าตาล
(พ.ค.-พ.ย.)

 ริมรัวโรงงานด้านทิศตะวันออก
(N4)
หมายเหตุ :

●

ความถี่

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ช่วงเวลาที่ทาการตรวจวัด (ปี 2563)
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.























ต.ค.

พ.ย.

ด้าเนินงานตรวจวัดตามแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด
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ธ.ค.

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานนา้ ตาล
บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

ตารางที่ 1.12-1 (ต่อ) แผนงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้าตาล ของ บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด ประจ้าป 2563
รายละเอียด

ดัชนีการตรวจวัด

3. คุณภาพน้า
3.1 คุณภาพน้าเสีย/น้าทิ้ง
 บ่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ า ทิ ง - pH
- SS
(Inspection Pit)
- DO
- BOD
- COD
- Oil & Grease
- TKN
- Alkalinity
- TDS
- Cu
- Ni
- Mn
- Zn
- Cd
- Cr+6
- Pb
- Hg
- As
หมายเหตุ :

ความถี่

- ตรวจวัดทุก 1 เดือน
(ย กเว้ น โล ห ะห นั ก
ตรวจวัดปละ 1 ครัง)

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.







ช่วงเวลาที่ทาการตรวจวัด (ปี 2563)
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.













ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.







ด้าเนินงานตรวจวัดตามแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 โครงการด้าเนินการผลิตเฉพาะเดือนมกราคม-มีนาคม 2563
●

จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด
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โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานนา้ ตาล
บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

ตารางที่ 1.12-1 (ต่อ) แผนงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้าตาล ของ บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด ประจ้าป 2563
รายละเอียด
3. คุณภาพน้า
3.2 คุณภาพน้าเสีย/น้าทิ้ง
 น้าเสีย บริเวณ Equalization Pond
(TW1)
 น้ า ทิ ง ที่ ผ่ า น ก า ร บ้ า บั ด แ ล้ ว
บริเวณบ่อ Holding Pond No.4

ดัชนีการตรวจวัด

-pH
- SS
- DO
-BOD
-COD
- Oil & Grease
- (TKN)
- Alkalinity
- TDS
-Cu
- Ni
- Mn
- Zn
- Cd
-Cr+6
- Pb
- Hg
- As

ความถี่

- ตรวจวัดทุก 1 เดือน
(ย ก เว้ น โ ล ห ะ ห นั ก
ตรวจวัดปละ 1 ครัง)

ช่วงเวลาที่ทาการตรวจวัด (ปี 2563)
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.





























ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.





















หมายเหตุ : ● ด้าเนินงานตรวจวัดตามแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 โครงการไม่ได้ด้าเนินการผลิต

จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด
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โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานนา้ ตาล
บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

ตารางที่ 1.12-1 (ต่อ) แผนงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้าตาล ของ บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด ประจ้าป 2563
รายละเอียด

ดัชนีการตรวจวัด

3. คุณภาพน้า (ต่อ)
3.3 คุณภาพน้าฝน
(เก็บตัวอย่างกลางแจ้ง) ตรวจวัด 10 สถานี - pH
- NO-3
 หมู่ที่ 1 บ้านหินเหล็กไฟ (R1)
- SO42 หมู่ที่ 2 บ้านสาวเอ้ (R2)
 หมู่ที่ 3 บ้านถาวร (R3)
 หมู่ที่ 12 บ้านหนองไผ่ (R4)
 หมู่ที่ 14 บ้านหนองสนวน (R5)
 หมู่ที่ 11 บ้านหนองหัวช้าง (R6)
 หมู่ที่ 15 บ้านโศกดู่ (R7)
 ชุมชนโนนเต่าทอง (R8)
 หมู่ที่ 9 บ้านสระประค้า (R9)
 หมู่ที่ 16 บ้านเมืองกับ (R10)
หมายเหตุ :

●

ความถี่

- ตรวจวั ด คุ ณ ภาพ
น้ า ฝ น จ้ า น ว น
2 ครัง
(ในช่วงที่มีฝนตก)
1) เดือนมิถุนายน
2) เดือนสิงหาคม

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ช่วงเวลาที่ทาการตรวจวัด (ปี 2563)
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.













ต.ค.

พ.ย.













ด้าเนินงานตรวจวัดตามแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด
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ธ.ค.

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานนา้ ตาล
บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

ตารางที่ 1.12-1 (ต่อ) แผนงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้าตาล ของ บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด ประจ้าป 2563
รายละเอียด

ดัชนีการตรวจวัด

4. คุณภาพดินและน้าใต้ดิน
4.1 คุณภาพดิน
บริเวณพืนที่สีเขียวของโครงการ จ้านวน 2
จุด
พืนที่สีเขียวด้านทิศตะวันตกของลานกอง
ชานอ้อย (S1)

ความถี่

-Organic Matter
-ปละ 1 ครัง
- pH
1 ) ที่ ร ะ ดั บ ดิ น ตื น
- As
ความลึก ไม่เกิน
-Cd แ ล ะ ส า ร ป ร ะ ก อ บ 0.3 เมตร
แคดเมียม
2)ที่ระดับดิน
พืนที่สีเขียวด้านทิศใต้ของลานกองชาน
+6
- Cr
ปานกลาง ความลึ ก
อ้อย (S2)
-Pb
0.3-2.0 เมตร
- Mn แ ล ะ ส าร ป ร ะ ก อ บ
แมงกานีส
- Hg แ ล ะ ส าร ป ร ะ ก อ บ
ปรอท
นิ ก เกิ ล ในรู ป ของเกลื อ ที่
ละลายน้าได้ (Ni)
- Se
-SAR
-CEC
-Electrical Conductivity:
EC
Bulk density
หมายเหตุ : ● ด้าเนินงานตรวจวัดตามแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ช่วงเวลาที่ทาการตรวจวัด (ปี 2563)
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.
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ธ.ค.

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานนา้ ตาล
บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

ตารางที่ 1.12-1 (ต่อ) แผนงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้าตาล ของ บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด ประจ้าป 2563
รายละเอียด

ดัชนีการตรวจวัด

ความถี่

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ช่วงเวลาที่ทาการตรวจวัด (ปี 2563)
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

4. คุณภาพดินและน้าใต้ดิน
4.2 ตรวจวัดคุณภาพน้าใต้ดิน
- ตรวจวัดน้าใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์
(Monitoring Well) จ้านวน 4 สถานี

บริเวณทิศตะวันตกของลานกองชานอ้อย (UW1)
บริเวณทิศใต้ของลานกองชานอ้อย (UW2) หมายเหตุ :



pH
- ตรวจวัดปละ 3 ครัง
1) ครังที่ 1 ในช่วงฤดู
TDS
เปิดหีบอ้อย (ธ.ค.-เม.ย.)
Cl
2) ครังที่ 2 ช่วงละลาย
Fluoride
น้าตาล (พ.ค.-ส.ค.)
Total Hardness
3)
ครังที่ 3 ช่วงปิดหีบ
NO-3
(ก.ย.-พ.ย.)
SO42Fe
Cd
Pb
As
Cr+6
Mn
Hg
Ni
-Se
โครงการอยู่ระหว่างจัดสร้างบ่อสังเกตการณ์ (Monitoring Well)

จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด
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ธ.ค.

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานนา้ ตาล
บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

ตารางที่ 1.12-1 (ต่อ) แผนงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้าตาล ของ บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด ประจ้าป 2563
รายละเอียด
5. การจัดการของเสีย
5.2 ตรวจวัดปริมาณเถ้าจากการ
เผาไหม้เชื้อเพลิง

ดัชนีการตรวจวัด

ความถี่

- ปริ ม าณความชื น - เดือนละ 1 ครัง
-

และสิ่งที่ระเหยได้
Organic Matter)
pH
C/N
EC:Electrical
Conductivity
Total N
Total P2O5
Total K2O
As
Cd
(Cr6+
ทองแดง (Cu)
Pb
Hg
Ni
Se
SAR

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.







ช่วงเวลาที่ทาการตรวจวัด (ปี 2563)
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.












ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.







ช่วงหีบอ้อย (ธ.ค.-เม.ย.)

หมายเหตุ : ● ด้าเนินงานตรวจวัดตามแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 โครงการไม่มีการผลิต จึงไม่มีเถ้าจากการเผาไหม้

จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด
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โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานนา้ ตาล
บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

ตารางที่ 1.12-1 (ต่อ) แผนงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้าตาล ของ บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด ประจ้าป 2563
รายละเอียด
6. อาชีวอนามัยและปลอดภัย
6.1 คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ
บริเวณระบบสายพานล้าเลียงชานอ้อย
เข้าสู่หม้อไอน้า (TD1)
บริเวณสายพานล้าเลียงชานอ้อยเข้าสู่
พืนที่ลานกองชานอ้อย (TD2)

ดัชนีการตรวจวัด

ความถี่

- Total Dust
- ต ร ว จ วั ด ป ล ะ 1
- Respirable Dust ครั ง 1) ครั งที่ 1
ในช่ ว งฤดู เปิ ด หี บ
อ้อย (ธ.ค-เม.ย.)

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ช่วงเวลาที่ทาการตรวจวัด (ปี 2563)
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.








หมายเหตุ :

●

ด้าเนินงานตรวจวัดตามแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด
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ธ.ค.

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานนา้ ตาล
บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

ตารางที่ 1.12-1 (ต่อ) แผนงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้าตาล ของ บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด ประจ้าป 2563
รายละเอียด

ดัชนีการตรวจวัด

6. อาชีวอนามัยและปลอดภัย (ต่อ)
6.2 ระดับเสียง
- ตรวจวัดบริเวณความเสี่ยงในการสัม ผัส - Leq 8 hr
- Lmax
เสียงดัง จ้านวน 3 จุด ดังนี
บริเวณเครื่องอัดอากาศ (N1)
บริเวณเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า (N2)
บริเวณหอหล่อเย็น (N3)
ตรวจวัดบริเวณความเสี่ยงในการสัมผัส
- TWA
เสียงดังจากพนักงานที่ท้างานบริเวณพืนที่ - Noise Dose
3 จุด ดังนี
พนักงานที่ท้างานบริเวณเครื่องวัดอากาศ
(N1)
พนักงานที่ท้างานบริเวณเครื่องก้าเนิด
ไฟฟ้า (N2)
พนักงานที่ท้างานบริเวณหอหล่อเย็น
(N3)
หมายเหตุ :

●

ความถี่

- ตรวจวัดปละ 1 ครัง
ใ น ช่ ว ง ที่ มี ก า ร
ปฏิ บั ติ งานในช่ วงฤดู
เปิ ดหี บอ้ อย (ธ.คเม.ย.)
- ตรวจวัดปละ 1 ครัง
ใ น ช่ ว ง ที่ มี ก า ร
ปฏิบัติงาน ในช่วงหีบ
อ้ อ ย (ธ .ค -เม .ย .)
โดยตรวจ 12 ชั่ วโมง
ตามระยะเวลาการ
ท้างาน

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ช่วงเวลาที่ทาการตรวจวัด (ปี 2563)
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.









ด้าเนินงานตรวจวัดตามแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด
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ธ.ค.

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานนา้ ตาล
บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

ตารางที่ 1.12-1 (ต่อ) แผนงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้าตาล ของ บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด ประจ้าป 2563
รายละเอียด

ดัชนีการตรวจวัด

6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)
6.3 ระดับเสียง (ต่อ)
- Noise Contour
 พืนที่โครงการ

หมายเหตุ :

●

ความถี่

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ช่วงเวลาที่ทาการตรวจวัด (ปี 2563)
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.



-ภ ายหลั ง เพิ่ ม ก้ าลั ง
ก า ร ผ ลิ ต ภ า ย ใน 6
เดื อ น และทบทวนทุ ก
3ป

ด้าเนินงานตรวจวัดตามแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด

ธ.ค.
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โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานนา้ ตาล
บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

ตารางที่ 1.12-1 (ต่อ) แผนงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้าตาลทราย ของ บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด ประจ้าป 2563
รายละเอียด
6.4 ตรวจวัดความร้อน
- ตรวจวัดจ้านวน 6 จุด ดังนี
บริเวณเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอ
น้าขนาด 2.5 เมกะวัตต์ (W1)
บริเวณเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอ
น้าขนาด 4 เมกะวัตต์ (W2)
บริเวณเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอ
น้าขนาด 10 เมกะวัตต์ (W3)
บริเวณหม้อไอน้าขนาด 40 ตัน/ชั่วโมง
(W4)
บริเวณหม้อไอน้าขนาด 60 ตัน/ชั่วโมง
(W5)
บริเวณหม้อไอน้าขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง
(W6
หมายเหตุ :

●

ดัชนีการตรวจวัด
- WBGT (Heat)

ความถี่
- ตรวจวั ด ป ละ 1 ครั ง
ใ น ช่ ว ง ที่ มี ก า ร
ปฏิ บั ติ ง านในช่ ว งฤดู
เปิ ด หี บ อ้ อ ย (ธ .ค เม.ย.)

ม.ค.

ก.พ.

ช่วงเวลาที่ทาการตรวจวัด (ปี 2563)
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
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โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานนา้ ตาล
บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

ตารางที่ 1.12-1 (ต่อ) แผนงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้าตาลทราย ของ บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด ประจ้าป 2563
รายละเอียด

ดัชนีการตรวจวัด

ความถี่

7. สังคม-เศรษฐกิจ
 ชุ มชนในพื นที่ รอบโครงการ - การส้ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม - รวบรวมปละ 1 ครัง
ผู้ น้ าชุ มชน ผู้ น้ าท้ องถิ่ น และความคิ ดเห็ นของประชาชน
หน่วยงานราชการ หน่วยงาน ผู้น้าชุมชน ผู้น้าท้องถิ่ น ตั วแทน
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องและสถาน
ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง แ ล ะส ถ า น
ป ระกอ บ ก ารโด ย รอ บ พื น ที่
ประกอบการใกล้ เคี ยงทั งใน
โครงการ พร้ อ มทั งสภาพการ
รัศมี 5 กิโลเมตร และชุมชนที่
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน ปจญหาและ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ความต้องการ รวมถึงส้ารวจดัชนี
ชุ ม ชนพื นที่ อ่ อ นไหวพิ เศษ
ค ว าม พึ ง พ อ ใจ ข อ ง ชุ ม ช น
เช่น สถานพยาบาล วัด และ
( Community Satisfaction Index)
โรงเรียน เป็นต้น
ทั งนี การสุ่ ม ตั วอย่ างให้ เป็ น ไป
ตามหลั กวิ ชาการและหลั กสถิ ติ
พร้อมทั งแสดงแผนที่การกระจาย
ตัวในการเก็บข้อมูล
 ชุ ม ช น ใน พื น ที่ ศึ ก ษ า 5 - รวบรวมข้อร้องเรียน วิธีการแก้ไข - จั ด ท้ า ร า ย ง า น
ปจ ญ หา พร้ อ มการติ ด ตามการ
สรุปผล ปละ 1 ครัง
กิโลเมตร
แก้ ไ ขปจ ญหาข้ อ ร้ อ งเรี ย นจาก ในช่ วงฤดู เปิ ด หี บ
ชุมชนและภายในโครงการ รวมทัง อ้อย (ธ.ค-เม.ย)
แนวทางการป้องกันการเกิดซ้า
หมายเหตุ :

ช่วงเวลาที่ทาการตรวจวัด (ปี 2563)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
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