บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอรยี่ จํากัด

รายงานผลปฏิบัตติ ามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการกําจัดกากอุตสาหกรรมที่ไมอันตรายโดยแปรรูปเปนพลังงานไฟฟา

บทที่ 1
บทนํา
1.1

ความเปนมาของโครงการ

บริ ษั ท ชลบุ รี คลี น เอ็ น เนอร ยี่ จํ ากั ด (เป น บริ ษั ท รว มทุ น ในเครื อ บริ ษั ท โกลว พ ลั ง งาน จํ า กั ด
(มหาชน) บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส แอนด พาวเวอร จํากัด (มหาชน) และสุเอซ (Suez)) มีแผนจะดําเนิน
“โครงการกําจัดกากอุตสาหกรรมที่ไมอันตรายโดยแปรรูปเปนพลังงานไฟฟา” (ตอไปจะเรียกวา “โครงการ” แทน)
โดยมี กํ า ลั ง การผลิ ต ไฟฟ า ติ ด ตั้ ง (maximum installed capacity) 8.63 เมกะวั ต ต ตั ้ง อยู ใ นเขตนิค ม
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอชลบุรี (เดิมชื่อนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี) ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
ลั ก ษณะโครงการจั ด เป น โครงการผู ผ ลิ ต ไฟฟ า ขนาดเล็ ก มาก (Very Small Power Producer;
VSPP) โดยโครงการจะรับกําจัดกากอุตสาหกรรมที่ไมอันตรายที่มีศักยภาพสามารถนํามาใชเปนเชื้อเพลิง
ทดแทนเพื่ อผลิตไอน้ําและไฟฟ า ทั้งนี้โครงการมีกําลังการผลิตไฟฟาติดตั้ง 8.63 เมกะวัตต โดยมีแผนจะ
จําหนายเขาโครงขายของการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ประมาณ 6.90 เมกะวัตต สวนที่เหลืออีก 1.73 เมกะวัตต
จะใชสําหรับกิจกรรมตางๆ ภายในโครงการ ทั้ง นี้โครงการมีความตองการใชกากอุตสาหกรรมที่ไมเปน
อันตรายสูงสุด 396 ตันตอวัน หรือ 130,680 ตันตอป (ดําเนินการผลิต 330 วันตอป) โดยรับมาจากโรงงาน
อุ ตสาหกรรมบริเวณพื้ น ที่ จั งหวัดชลบุ รีและจังหวั ดใกลเคียงเป น หลัก ผ านผูข นส งที่ ได รับ อนุ ญ าตจาก
หนวยงานราชการ อีกทั้งมีการควบคุมลักษณะกากอุตสาหกรรมกอนที่นําไปใช โดยคาที่ควบคุม ไดแก คา
ความรอน คาความชื้น สัดสวนขี้เถา เปนตน
สําหรับสถานภาพของโครงการในปจ จุบัน ไดรับ การคัด เลือ กจากคณะกรรมการกํา กับ กิจ การ
พลังงาน (กกพ.) และไดมีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) นอกจากนี้
ยัง ไดร ับ ความเห็น ชอบในรายงานการวิ เคราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ มจากสํ า นั ก งานนโยบายและ
แผนทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ มเรียบรอยแลว เมื ่อ วัน ที ่ 12 ตุล าคม 2560 ตามหนัง สือ เลขที่
ทส 1009.3/13071 ป จจุบันโครงการได เริ่ม ดําเนิน การกอสรางแลวเมื่อชวงเดือนเมษายน 2561 โดยอยู
ระหวางการปรับถมพื้นที่เตรียมการกอสรางฐานรากอาคารและระบบสาธารณูปโภคตางๆ สําหรับภาพรวม
การกอสรางโครงการมีความคืบหนาการกอสรางไปแลวประมาณรอยละ 5 ของภาพรวมการกอสรางทั้งหมด
(ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561)
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1.2

รายงานผลปฏิบัตติ ามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการกําจัดกากอุตสาหกรรมที่ไมอันตรายโดยแปรรูปเปนพลังงานไฟฟา

ความเปนมาของรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

บริษัทฯ ไดนํามาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มที่ ได รั บ ความเห็ นชอบเมื ่อ วัน ที ่ 12 ตุล าค ม 2560 ต าม ห น ัง สือ เล ข ที่
ทส 1009.3/13071 มาใชเปนขอกําหนดหรือแนวทางในการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ อยาง
เครงครัด (สํ าเนามาตรการที่ กํ าหนดไว ในรายงานฯ ดั งภาคผนวก ก) สํ าหรับ รายงานผลการปฏิ บั ติ ตาม
มาตรการฯ ฉบับนี้เปนการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ชวงกอสราง ประจําเดือนมกราคม-มิถุนายน
2561 ซึ่งเปนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับแรกของบริษัทฯ โดยไดมอบหมายใหบริษัท เอ็นไว
เวิรค จํากัด (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “บริษัทที่ปรึกษา” แทน) เปนผูจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
เพื่อเสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย และหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
1.3

ขอบเขตการดําเนินงาน

1.3.1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ดํ า เนิ น การรวบรวมผลการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป อ งกั น และแก ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม
ชวงกอสรางของโครงการกําจัดกากอุตสาหกรรมที่ไมอันตรายโดยแปรรูปเปนพลังงานไฟฟาที่กําหนดไวใน
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับความเห็นชอบเมื่อวัน ที่ 12 ตุล าคม 2560 ที่ผา นมา
ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.3/13071 รวมทั้งรวบรวมเอกสารเพื่อเปนหลักฐานประกอบผลการปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ครอบคลุมในประเด็นตางๆ เชน มาตรการทั่วไป คุณภาพ
อากาศ ระดับเสียง ทรัพยากรน้ําใช คุณภาพน้ํา ทรัพยากรปาไม การคมนาคมขนสง การจัดการของเสีย
สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสังคม-เศรษฐกิจ
1.3.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมและรวบรวมผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มที่ ระบุ ไว ในรายงานการวิ เคราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ มที่ ได รับ ความเห็ น ชอบ
เมื ่อ วัน ที ่ 12 ตุล าคม 2560 ตามหนัง สือ เลขที ่ ทส 1009.3/13071 เพื่ อ นํ า ผลการตรวจวั ด คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอมมาใชเปนขอมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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รายงานผลปฏิบัตติ ามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการกําจัดกากอุตสาหกรรมที่ไมอันตรายโดยแปรรูปเปนพลังงานไฟฟา

(1) คุณ ภาพอากาศในบรรยากาศ ทํ าการตรวจวัดค าฝุน ละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และความเร็วและทิศทางลม โดยตรวจวัด
จํานวน 2 สถานี ได แ ก บริเวณวั ด มาบบอน และบริเวณชุ ม ชนมาบเสมอ (ซอยขนั ม เจ็ด ) ซึ่งมาตรการ
กําหนดใหทําการตรวจวัดปละ 2 ครั้ง (ครั้งละ 7 วันตอเนื่อง) สําหรับการดําเนินการชวงเดือนมกราคมมิถุนายน 2561 ที่ผานมามีการตรวจวัด 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 7-14 พฤษภาคม 2561
(2) ระดับเสียง ทําการตรวจวัดคาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 ชม.) ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)
และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) โดยตรวจวัดจํานวน 3 สถานี ไดแก บริเวณวัดมาบบอน บริเวณชุมชนมาบเสมอ
(ซอยขนัมเจ็ด) และบริเวณริมรั้วดานทิศเหนือของโครงการ ซึ่งมาตรการกําหนดใหทําการตรวจวัดปละ 2 ครั้ง
(ครั้งละ 7 วันตอเนื่อง) สําหรับการดําเนินการชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 ที่ผานมามีการตรวจวัด 1 ครั้ง
เมื่อวันที่ 7-14 พฤษภาคม 2561
(3) คมนาคม ทํ าการบั น ทึ ก จํ า นวนและสาเหตุ ของอุ บั ติ เหตุ ที่ เกิ ด ขึ้ น จากกิ จ กรรมการขนส ง
ของโครงการ โดยจะบันทึกเมื่อเกิดอุบัติเหตุและรายงานทุกๆ 6 เดือน
(4) การจัดการของเสีย บันทึกปริมาณมูลฝอยแตละประเภทที่เกิดขึ้นจากโครงการเปนรายเดือน
รวมถึงระบุแหลงที่สงกําจัดหรือจําหนาย โดยจะบันทึกทุกครั้งที่เกิดขยะและรายงานทุกๆ 6 เดือน
(5) อาชีวอนามั ยและความปลอดภัย รวบรวมสถิติอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
กิจกรรมการกอสรางของโครงการ โดยจะบันทึกเมื่อเกิดอุบัติเหตุและรายงานทุกๆ 6 เดือน
(6) สังคมและเศรษฐกิจ สรุปเรื่องรองทุกขหรือเรื่องรองเรียนจากการกอสรางโครงการ พรอมผล
การดําเนินการแกไขปญหาไวทุกครั้ง โดยจะบันทึกหากมีเรื่องรองเรียนและรายงานทุกๆ 6 เดือน
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