โครงการโรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น
บริษัท โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จ้ากัด
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กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำร
โครงการโรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จ้ากัด ตังอยู่เลขที่
43 หมู่ 10 ถนนน้าพอง-กระนวน อ้าเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น ด้าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
กากอ้อย เริ่มก่อตังเมื่อ 23 เมษายน 2548 และเปิดด้าเนินการในวันที่ 26 ธันวาคม 2549 ซึ่งทาง
โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อ ม (EIA) จากส้ านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009/6315 ลงวันที่ 17
มิถุนายน 2547 ซึ่งก้าหนดให้โครงการต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบทุก 6 เดือน
ดังนันเพื่อตระหนักถึงการด้าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม บริ ษัท โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จ้ากัด
จึงได้มอบหมายให้ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ขึนทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ทะเบียนเลขที่
ว-236 และได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานสากล มอก. 17025 : 2005 จากส้ า นั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นผู้ด้าเนินการติดตามตรวจสอบการด้าเนินงานดังกล่าว และจัดท้ารายงาน
เพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยโครงการได้น้าเสนอรายงานฯ ครังล่าสุด คือรายงาน
ฉบับ 1 ประจ้าปี 2561 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 ส้าหรับรายงานฉบับนีเป็นรายงาน
ครังที่ 2 ประจ้าปี 2561 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561
1.2 ที่ตั้งโครงกำร
โครงการโรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น ตังอยู่ที่ 43 หมู่ 10 ถนนน้าพอง-กระนวน อ้าเภอน้าพอง
จังหวัดขอนแก่น มีขนาดพืนที่โครงการทังหมด 9,408 ตารางเมตร (5.88 ไร่) แสดงที่ตังโครงการดัง
รูปที่ 1.2-1 โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพืนที่โดยรอบ ดังนี
ทิศเหนือ

ติดกับ พืนที่อาคารกระบวนการผลิตของ บริษัท น้าตาลขอนแก่น
จ้ากัด (มหาชน)
ทิศใต้
ติดกับ พืนที่ลานถังเก็บโมลาสของ บริษัท น้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน)
ทิศตะวันออก ติดกับ พืนที่อาคารเก็บพัสดุของ บริษัท น้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน)
ทิศตะวันตก ติดกับ พืนที่ลานกองเก็บกากอ้อยและอาคารหม้อไอน้าของ
บริษัท น้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน)
จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด
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เหนือ

ที่มำ : บริษัท โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จ้ากัด

รูปที่ 1.2-1 แสดงที่ตังโครงการ

จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด
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1.3 รำยละเอียดโครงกำร
1.3.1 สถำนภำพกำรดำเนินกำรปัจจุบัน
บริษั ท โรงไฟฟ้ าน้ าตาลขอนแก่น จ้ ากั ด ด้า เนิ นธุ รกิ จการผลิ ต กระแสไฟฟ้า ชีว มวล
(Biomass Power Plant) ขนาดก้าลังการผลิตตามค่ าการออกแบบเครื่องจักรเท่ากับ 30 เมกะวัตต์
และผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดเท่ากับ 29 เมกะวัตต์ โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จ้าแนกการใช้ประโยชน์
ดังนี
(1) ขายให้กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในสัญญาแบบ Firm เท่ากับ 20 เมกะวัตต์
(2) ขายให้กับ บริษัท น้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) เท่ากับ 5 เมกะวัตต์
(3) ขายให้กับ บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จ้ากัด (มหาชน) เท่ากับ 1.5 เมกะวัตต์
(4) ใช้ภายใน บริษัท โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จ้ากัด เท่ากับ 2.5 เมกะวัตต์
1.3.2 กำรใช้ประโยชน์พื้นที่โครงกำร
ในการด้าเนินการผลิต กระแสไฟฟ้าของโครงการจะซือกากอ้อ ย จาก บริษัท น้าตาล
ขอนแก่ น จ้ า กั ด (มหาชน) ทั งหมด โดยทาง บริ ษั ท น้ า ตาลขอนแก่ น จ้ า กั ด (มหาชน)
จะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลลานกองเก็บกากอ้อยและสายพานล้าเลียง จากลานกองกากอ้อยมายังหน้าเตา
ห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้าของโครงการ ส้าหรับการล้าเลียงกากอ้อยจากลานกองเก็บ กากอ้อย ของ
บริษัท น้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) มายังโครงการนันจะใช้สายพานล้าเลียง (Belt Conveyer)
จ้านวน 1 ชุด ความสามารถในการล้าเลียงเชือเพลิงเท่ากับ 200 ตัน/ชั่วโมง และในกรณีที่มีปริมาณ
กากอ้อยมากเกินความต้องการใช้งาน ส้าหรับหม้อไอน้าจะล้าเลียงกลับไปเก็บไว้ที่ลานกองเก็บกาก
อ้ อ ยของ บริ ษั ท น้ า ตาลขอนแก่ น จ้ า กั ด (มหาชน) เช่ น เดิ ม ด้ ว ยระบบสายพานล้ า เลี ย ง
(Belt Conveyer) ขนาด 200 ตั น /ชั่ ว โมง จ้ า นวน 1 ชุ ด แสดงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ต่ า ง ๆ ของ
โครงการ และบริเวณใกล้เคียง แสดงดังรูปที่ 1.3-1

จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด
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รูปที่ 1.3-1 การใช้ประโยชน์ที่ดินต่างๆ ของโครงการ

จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด
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1.3.3 วัตถุดิบที่ใช้
โครงการมีก ารใช้ส ารเคมีในกระบวนการผลิตน้าใช้ในหม้อไอน้า และหอหล่อเย็น และ
กระบวนการบ้าบัด น้าเสี ยขันต้ น โดยสารเคมีดั งกล่ าวทังหมดจะขนส่ งด้ ว ยรถบรรทุ กก่อ นเก็บกั ก
ยังอาคารพัสดุขนาดพืนที่ 370 ตารางเมตร
ในการล้ าเลี ยงสารเคมีจากบริษั ทผู้ ขายมาเก็บยั งอาคารพัส ดุ ทางโครงการจะท้ าการ
ประสานงานกับบริษัท น้าตาลขอนแก่น จ้ากัด และบริษัทผู้ขายถึงวันและเวลาที่น้าสารเคมีมาส่ง ก่อน
ทุก ครังเพื่ อ เตรียมความพร้อ มและลดโอกาสเสี่ ย งที่รถขนส่ งต้อ งจอดรอการขนถ่ ายโดยไม่ จ้าเป็ น
และคาดว่าจะมีการล้าเลียงสารเคมีด้วยรถบรรทุกประมาณ 2 เที่ยว/เดือน โดยสารเคมีที่ใช้ รายละเอียด
แสดงดังตำรำงที่ 1.3-1

จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด
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ตำรำงที่ 1.3-1 ปริมาณการใช้และปริมาณการเก็บกักสารเคมีของโครงการ
ลำดับ รำยชื่อสำรเคมี
1

ชื่อกำรค้ำ

แหล่งที่มำ

3

NaOH Soln
โซดาไฟ
บริษัท ราชาชูรส จ้ากัด
50%
(โซเดียมไฮดรอกไซด์)
HCl acid Soln
กรดเกลือ
บริษัท ซีนอล อินเตอร์ จ้ากัด
35%
(กรดไฮโดรคลอริก)
Polyphosphate SOLAPHOS P-120
Solent Private Co.,Ltd.

4

Sodium Sulfite

SOLVENGERS

5

Sodium
Phosphate

6

Carbohydrazine

2

ปริมำณ
กำรใช้
(ต่อเดือน)
1,400 ลิตร

ขนำดถัง/
ควำมถี่ใน
ถุงเก็บกัก
กำรขนส่ง
สำรเคมี
15,000 ลิตร 4 เดือน/ครัง

กำรใช้ประโยชน์

สถำนที่ใช้

ใช้ชุบชีวิตใหม่ ให้กับเรซินประจุบวก

อาคารปรับปรุงน้า

1,700 ลิตร

15,000 ลิตร 4 เดือน/ครัง

ใช้ชุบชีวิตใหม่ ให้กับเรซินประจุลบ

อาคารปรับปรุงน้า

ปรับ pH ปรับความกระด้างของน้า
ป้องกันการกัดกร่อน และตะกรัน

เติมเข้า
steam transformer
(สารตังอยู่ข้าง cooling)
เติมเข้า
steam transformer
(สารตังอยู่ข้าง cooling)
เติมเข้า
boiler upper drum
(สารตังอยู่ข้าง boiler)
เติมก่อนเข้า
heat exchanger
(สารตังอยู่ข้าง boiler)

25 กก.

50 กก.

6 เดือน/ครัง

Solent Private Co.,Ltd.

25 กก.

50 กก.

NALCO BT-3000

บริษัท เนลโก้ (ประเทศไทย)
จ้ากัด

300 กก.

25 กก.

ELIMINOX

บริษัท เนลโก้ (ประเทศไทย)
จ้ากัด

75 กก.

25 กก.

6 เดือน/ครัง ก้าจัด Oxygen ป้องกันการกัดกร่อน
ที่มีสาเหตุมาจาก Oxygen ที่ละลาย
อยู่ในน้า
1 ครัง/เดือน
ปรับ pH ใน Boiler ให้สูงขึน
ป้องกันการกัดกร่อน และการเกิด
Free Caustic
1 ครัง/เดือน ก้าจัด Oxygen ป้องกันการกัดกร่อน
ใน Boiler และสร้าง Film ให้ผิวโลหะ

ที่มา : บริษัท โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จ้ากัด, เดือนธันวาคม 2561

จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด
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ตำรำงที่ 1.3-1 (ต่อ) ปริมาณการใช้และปริมาณการเก็บกักสารเคมีของโครงการ
ลำดับ

รำยชื่อสำรเคมี

ชื่อกำรค้ำ

7

Cyclohexylamine

NALCO 356

8

Sodium
Hypochloride

คลอรีนน้า 10%

9

Sulfuric Acid

กรดก้ามะถัน 98%

10

Bromine

11

Ammonium
Chloride (Non
Oxidizing Biocide)
Polyglycol
(Bio Dispersant)

CONTROLBROM
CB 70
NALCO 90001

12

NALCO 7348

ปริมำณ ขนำดถัง/ถุง
ควำมถี่ใน
แหล่งที่มำ
กำรใช้
เก็บกัก
กำรใช้ประโยชน์
สถำนที่ใช้
กำรขนส่ง
(ต่อเดือน) สำรเคมี
บริษัท เนลโก้ (ประเทศไทย)
90 กก.
30 กก. 1 ครัง/เดือน ปรับ pH ใน Steam และ Condensate
เติมก่อนเข้า
จ้ากัด
ป้องกันการกัดกร่อน และสร้าง Film
heat exchanger
(โดยผสมกับไฮดราซีน สารเคมีล้าดับ 6) (สารตังอยู่ข้าง boiler)
หจก. เอ็น.พี. เคมีโปรดักส์ 3,000 ลิตร 1,000 ลิตร 1 ครัง/เดือน ช่วยฆ่าเชือโรค ป้องกันตะไคร่น้าสะสม
ระบบ cooling
และป้องกันการเกิด Biofilm
ใน Condenser
หจก. เอ็น.พี. เคมีโปรดักส์ 1,500 ลิตร 1,000 ลิตร 1 ครัง/เดือน ปรับ pH ให้ต่้าลง ท้าให้ Chlorine
ระบบ cooling
ท้าปฏิกิริยาได้ดีขึน และช่วยลด
Alkalinity
บริษัท เนลโก้ (ประเทศไทย) 400 ลิตร
25 ลิตร 1 ครัง/เดือน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ Chlorine
ระบบ cooling
จ้ากัด
บริษัท เนลโก้ (ประเทศไทย) 150 ลิตร
25 ลิตร 1 ครัง/เดือน ช่วยฆ่าแบคทีเรียและสิ่งมีชีวิตจ้าพวก
ระบบ cooling
จ้ากัด
สาหร่ายช่วยป้องกันการเกิด Slime
บริษัท เนลโก้ (ประเทศไทย)
จ้ากัด

30 ลิตร

30 ลิตร

1 ครัง/เดือน

ช่วย Non-Oxidizing Biocide
ในการฆ่าแบคทีเรียโดยการท้าให้ฟุ้ง
กระจาย

ระบบ cooling

ที่มา : บริษัท โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จ้ากัด, เดือนธันวาคม 2561

จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด
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ตำรำงที่ 1.3-1 (ต่อ) ปริมาณการใช้และปริมาณการเก็บกักสารเคมีของโครงการ
ลำดับ

รำยชื่อสำรเคมี

ชื่อกำรค้ำ

13

Polymer + Bisulfite

NALCO 3DT190

14

Polymer +
Phosphoric Acid +
Zinc Chloride
Polycarboxylic Acid
+ Phosphoric Acid
Polymer Al2O3 +
Al + Cl
Citric Acid
Sodium Laurysulfate

NALCO 3DT129

15
16
17
18

FLOCON 260
FLOERGER FL-80
Uniclean 305
Uniclean 1105

ปริมำณ ขนำดถัง/
ควำมถี่ใน
แหล่งที่มำ
กำรใช้
ถุงเก็บกัก
กำรใช้ประโยชน์
กำรขนส่ง
(ต่อเดือน) สำรเคมี
บริษัท เนลโก้ (ประเทศไทย) 250 กก.
25 กก. 1 ครัง/เดือน ป้องกันการกัดกร่อน และการเกิดตะกรัน
จ้ากัด
ที่มีสาเหตุมาจากการสะสมของ Hardness
บริษัท เนลโก้ (ประเทศไทย) 250 กก.
25 กก. 1 ครัง/เดือน
ป้องกันการกัดกร่อนในระยะยาว และ
จ้ากัด
ตะกรันที่เกิดจาก Iron และ Calcium
Phosphate
บริษัท ยูนิเทค จ้ากัด
50 กก.
25 กก. 2 เดือน/ครัง ป้องกันการเกิดตะกรันคาร์บอเนต ซัลเฟต
ฟลูออไรด์ ซิลิกา บนผิวอาร์โอเมมเบรน
บริษัท ยูนิเทค จ้ากัด
50 กก.
25 กก. 2 เดือน/ครัง
ช่วยให้อนุภาคสิ่งปนเปื้อนขนาดเล็ก
ในน้า จับตัวรวมกันเป็นอนุภาคที่ใหญ่ขึน
บริษัท ยูนิเทค จ้ากัด
50 กก.
25 กก. 1 ครัง/เดือน
ท้าความสะอาด Membrane
บริษัท ยูนิเทค จ้ากัด
50 กก.
25 กก. 1 ครัง/เดือน
ท้าความสะอาด Membrane

สถำนที่ใช้
ระบบ cooling
ระบบ cooling

ระบบ RO
ระบบ RO
ระบบ RO
ระบบ RO

ที่มา : บริษัท โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จ้ากัด, เดือนธันวาคม 2561

จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด
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1.3.4 ผลิตภัณฑ์
เครื่องจักรของโครงการมีก้าลั งการผลิ ตตามค่ าการออกแบบเท่ากับ 30 เมกะวัตต์ และ
มีปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ รวมทังสินประมาณ 29 เมกะวัตต์ (Gross) จะจ้าหน่ายให้กับการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่ากับ 20 เมกะวัตต์ ผ่านสายส่งแรงดัน 115 เควี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ซึ่ งจุ ดเชื่ อ มต่ อ อยู่ ห่ างจากโครงการประมาณ 1 กิ โลเมตร ส่ ว นที่ เ หลื อ จะขายให้ กั บบริ ษั ท น้ าตาล
ขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) จ้านวน 5 เมกะวัตต์, บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จ้ากัด (มหาชน)
จ้านวน 1.5 เมกะวัตต์ และใช้ภายในโครงการ จ้านวน 2.5 เมกะวัตต์
ส้าหรับไอน้าส่วนหนึ่งที่ดึงจากกังหันไอน้าของโครงการที่ความดัน 3.9 บาร์ อุณหภูมิ 145
องศาเซลเซียส ปริมาณ 57.89 ตัน/ชั่วโมง และที่ความดัน 7 บาร์ อุณหภูมิ 164 องศาเซลเซียส ปริมาณ
27.40 ตัน/ชั่วโมง จะน้าไปผ่าน Heat Exchanger เป็นไอน้าความดัน 2.5 บาร์ อุณหภูมิ 127 องศา
เซลเซียส ปริมาณ 55 ตัน/ชั่วโมง ขายให้กับบริษัท น้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) เพื่อน้าไปใช้
ในกระบวนการผลิ ตน้าตาล และผ่ าน Heat Exchanger เป็นไอน้า ความดัน 4.5 บาร์ อุณหภูมิ 150
องศาเซลเซียส ปริมาณ 25 ตัน/ชั่วโมง ขายให้กับบริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จ้ากัด (มหาชน)
เพื่อน้าไปใช้ในกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ ตามล้าดับ
1.3.5 กำรขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
ในการขนส่ งวัตถุ ดิบกากอ้อยเป็ นเชือเพลิงของโครงการ บริษัท น้าตาลขอนแก่ น จ้ากัด
(มหาชน) จะท้าการขนส่ง โดยการล้าเลียงกากอ้อยจากลานกองเก็บกากอ้อย ของ บริษัท น้าตาลขอนแก่น
จ้ากั ด (มหาชน) มายั งโครงการโดยใช้ สายพานล้ าเลี ยง (Belt Conveyer) และในการล้ าเลี ยงสารเคมี
จาก บริษัทผู้ขายมาเก็บยังอาคารพัสดุ ทางโครงการจะท้าการประสานงาน กับ บริษัท น้าตาลขอนแก่น
จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทผู้ขายถึงวันและเวลาที่จะน้าสารเคมีมาส่งก่อนทุกครังเพื่อเตรียมความพร้อม
และลดโอกาสเสี่ ยงที่ รถขนส่ งจอดรอการขนถ่ ายโดยไม่ จ้ าเป็ น ซึ่ ง คาดว่ าจะมี การล้ าเลี ยงสารเคมี
ด้วยรถบรรทุก ประมาณ 2 เที่ยว/เดือน ทังนีทางด้านภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้แล้วจะส่งกลับไปยัง บริษัท
ผู้ ข ายทั งหมด เพื่ อ ท้ า การล้ า งและบรรจุ ส ารเคมี ใ หม่ และส้ า หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องโครงการ คื อ
ผลิ ตกระแสไฟฟ้ า รวมทังสิ น 29 เมกะวัตต์ จะจัดจ้าหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิ ตแห่งประเทศไทย
ผ่านสายส่งแรงดัน 115 เควี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท น้าตาลขอนแก่น จ้ากั ด (มหาชน) และ
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จ้ากัด (มหาชน)

จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด
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1.3.6 กระบวนกำรผลิต
เทคโนโลยีของหม้อไอน้าแบบ TRAVELLING Stoker System
กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้าของโครงการ โครงการจะท้าการผลิตกระแสไฟฟ้า
จ้านวน 7,200 ชั่ว โมง/ปี แสดงดังในรูปที่ 1.3-2 ซึ่ง สามารถอธิ บ ายรายละเอียดกระบวนการผลิ ต
กระแสไฟฟ้าและไอน้าได้ดังนี
(1) กำรลำเลียงเชื้อเพลิงเข้ำสู่ห้องเผำไหม้ของหม้อไอน้ำ
กากอ้ อ ยจะน้ า เข้ า สู่ ห้ อ งเผาไหม้ ข องหม้ อ ไอน้ า ด้ ว ยระบบสายพานล้ า เลี ย ง (Belt
Conveyer) จ้านวน 1 ชุด ความสามารถในการล้าเลียงเชือเพลิง เท่ากับ 200 ตัน/ชั่วโมง ทังนีในกรณีที่
ปริมาณกากอ้อยมากเกินความต้องการใช้งานส้าหรับหม้อไอน้า จะล้าเลียงไปเก็บไว้ที่ลานกองเก็บกาก
อ้อยเช่นเดิม
(2) กำรเผำไหม้เชื้อเพลิงในห้องเผำไหม้ของหม้อไอน้ำ (Boiler)
ก่อนเริ่มการเผาไหม้ในหม้อไอน้าจะท้าการตรวจสอบระบบต่างๆ ให้พร้อม (ต้องมีน้าที่
drum บนประมาณ 1/3 ของหลอดแก้ว ปั๊มน้าเข้าเตาให้มีแรงดัน 80-100 kg/cm2 เดินระบบ Rotary Valve
ทุกตัว ระบบ Wet Scrubber และระบบน้าพาเถ้า ตรวจสอบ Valve ทุกตัวต้องพร้อมท้างาน ปรับ Damper
ให้แรงดันในห้องเผาไหม้เหมาะสม) หลังจากนันจึงเริ่มป้อนกากอ้อยเข้าห้องเผาไหม้ จุดไฟในห้องเผาไหม้
และเปิ ด Air Vent ไล่ อ ากาศ เริ่ มเดิ น Stoker พร้ อ มทั งเขี่ ยกากอ้ อ ยเพื่ อให้ การเผาไหม้ เ ป็ นไปได้ ดี
เปิ ด Valve Drain Superheat และ Valve ไล่ ไ อเปี ย กก่ อ น Orifice เพื่ อ มี แรงดั น 4.5-5 kg/Cm2 ปิ ด Air
Vent เมื่อแรงดัน 65-70 kg/cm2 เปิด Valve Main เข้า Header เพื่อจ่ายไปใช้งานโดยใช้เวลาประมาณ
1 ชั่วโมงที่ Low Fire Position (เดินระบบที่ร้อยละ 50% ของ Maximum Continuous Rate) หลังจากนัน
เดินระบบที่ High Fire Position (100% MCR)
(3) เครื่องกังหันไอน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ (Steam Turbine and Generator)
ไอน้ า ความดั น สู ง ที่ ไ ด้ จ ากหม้ อ ไอน้ า จะถู ก ส่ ง มาที่ กั ง หั น ไอน้ า (Steam turbine)
มีอุณหภูมิประมาณ 510 องศาเซลเซียส ความดัน 68 บาร์ เพื่อเปลี่ ยนพลังงานความร้อนของไอน้า
เป็นพลังงานกลเพื่อใช้หมุนเครือ่ งก้าเนิดไฟฟ้าขนาด 30 เมกะวัตต์ส้าหรับผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าต่อไป

จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด
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ส้าหรับไอน้าความดันต่้าบางส่วนที่ดึงออกจากเครื่องกังหันไอน้าที่อุณหภูมิ 145 องศา
เซลเซียส ความดัน 3.9 บาร์ และอุณหภูมิ 164 องศาเซลเซียส ความดัน 7 บาร์ จะน้าไปผ่าน Heat
Exchanger เป็นไอน้าอุณหภูมิ 127 องศาเซลเซียส ความดัน 2.5 บาร์ ขายให้กับบริษัท น้าตาลขอนแก่น
จ้ากัด (มหาชน) เพื่อน้ามาใช้ในกระบวนการผลิตน้าตาล และเป็นไอน้าอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส
ความดัน 4.5 บาร์ ขายให้ กับ บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จ้ากัด (มหาชน) เพื่อน้ามาใช้ใน
กระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ ตามล้าดับ
(4) ระบบหม้อแปลงไฟฟ้ำ สำยส่งไฟฟ้ำและระบบไฟฟ้ำสำรอง
พลังงานไฟฟ้าจากเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า (Generator) ที่ผลิตได้ของโครงการจะผ่านไปยัง
หม้อแปลงเพื่ อเพิ่ มแรงดันไฟฟ้ า ขนาด 11/115 กิโลโวลต์ จ้านวน 1 ตัว เพื่อส่ งขายให้กับการไฟฟ้ า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ส่วนพลังงานไฟฟ้าที่เหลือจะส่งผ่านหม้อแปลงลดแรงดันไฟฟ้า ขนาด 11/3.3
กิโลโวลต์ จ้านวน 1 ตัว เพื่อใช้ในโครงการและขายให้กับ บริษัท น้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) และ
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จ้ากัด (มหาชน) ส่วนในกรณีฉุกเฉินทางโครงการจะดึงกระแสไฟฟ้า
จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาด 2.5 เมกะวัตต์ มาใช้ในการเริ่มเดินระบบ (Start up) ของโครงการ
(5) หอหล่อเย็น (Cooling Tower)
หอหล่อเย็นของโครงการเป็นระบบปิด (Close System) ประกอบด้วยเครื่องควบแน่น
(Condenser) และหอหล่อเย็น (Cooling Tower) เครื่องควบแน่นท้าหน้าที่ควบแน่นไอน้าผ่านออกมาจาก
กังหันไอน้า (Exhausted Steam) โดยการแลกเปลี่ยนความร้อนผ่านระบบน้าหล่อเย็น (Circulating Water
System) ซึ่งน้าหล่อเย็นที่ผ่านเครื่องควบแน่นแล้วจะมีอุณหภูมิสูงขึนและถูกส่งไประบบระบายความร้อน
ออกที่หอหล่อเย็น (Cooling Tower) ซึ่งน้าหล่อเย็นส่วนนีจะน้ากลับมาใช้ใหม่ อย่างไรก็ตามน้าส่วนหนึ่ง
จะระเหยหายไปในอากาศท้าให้ ความเข้มข้นของสารต่างๆ รวมทังความขุ่นในน้าหอหล่ อเย็นเพิ่มขึน
จึงจ้าเป็ นต้องระบายน้าบางส่ วนทิง (“Bleed off”) และต้องน้าน้าจ้านวนใหม่เข้ามาทดแทน (“Make up
Water”)

จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด
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ที่มำ : บริษัท โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จ้ากัด

รูปที่ 1.3-2 รายละเอียดกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้า
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1.3.7 ภำวะมลพิษที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิตและระบบควบคุม
1. มลพิษทำงอำกำศ
แหล่งปล่อยมลพิษทางอากาศของโครงการ คือ ปล่องหม้อไอน้าจ้านวน 1 ปล่อง ซึ่งใช้
กากอ้ อยเป็ นเชื อเพลิ ง การระบายสารมลพิ ษทางอากาศจากแหล่ งก้ าเนิ ดหลั กของโครงการ ได้ แก่
ฝุ่นละออง โดยควบคุมอัตราการระบายไม่เกิน 85 mg/m3 กรณีการผลิตปกติ (Normal Operation) และ
ไม่เกิน 110 mg/m3 กรณีพ่นเขม่า (Soot Blow) ซึ่งทางโครงการได้ติดตังระบบควบคุมมลพิษโดยใช้ระบบ
ดักฝุ่นแบบ Wet Scrubber เพื่อดักฝุ่นขนาดตังแต่ 0.05 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีประสิทธิภาพ
ในการดักฝุ่นโดยรวมประมาณร้อยละ 92
2. น้ำเสียและกำรจัดกำร
น้าเสียที่เกิดจากโครงการจ้าแนกได้เป็น 3 ประเภท แสดงดังตำรำงที่ 1.3-2 ประกอบด้วย
น้าเสียจากกิจวัตรประจ้าวันของพนักงาน น้าเสี ยจากกระบวนการผลิตและระบบเสริมการผลิต น้าฝน
ปนเปื้อน หรือน้าจากการปนเปื้อนน้ามัน
(1) แหล่งกำเนิด ปริมำณ และคุณลักษณะน้ำเสีย
1) น้ำเสียจำกกิจวัตรประจำวันของพนักงำน
น้าเสียจากกิจกรรมดังกล่าวจะถูกส่งเข้าสู่ระบบบ้าบัดขันต้น แบบถังเกรอะกรองไร้ อ ากาศของโครงการ ก่ อ นส่ งไปบ้ าบั ด ขันสุ ด ท้า ยที่ ระบบบ้ าบั ดน้ าเสี ย แบบบ่อ เติ มอากาศ
ของโครงการต่อไป ส้าหรับน้าทิงหลังผ่านการบ้าบัดแล้วจะถูกส่งไปใช้ในไร่อ้อยส่งเสริมของบริษัท
น้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) โดยวิธีปั๊มใส่รถบรรทุกน้าขนาด 18,000 ลิตร
2) น้ำเสียจำกกระบวนกำรผลิต และระบบเสริมกำรผลิต
(ก) น้าระบายทิงจากระบบผลิ ตน้าปราศจากแร่ธาตุของโครงการจะเก็บพักไว้
ในบ่ อพั กน้ าขนาด 14 ลู กบาศก์ เมตร ก่ อนส่ งเข้ าสู่ ระบบบ้ าบัดน้ าเสี ยแบบเติมอากาศของโครงการ
ซึ่งน้าที่ผ่านการบ้าบัดจะถูกส่งไปใช้ในไร่อ้อยส่งเสริมของบริษัท น้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) ต่อไป
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ตำรำงที่ 1.3-2 น้าเสียและการจัดการของโครงการ
แหล่งกำเนิด
1. น้าเสียจากกิจวัตรประจ้าวันของพนักงาน
2. น้าเสียจากกระบวนการผลิตและระบบเสริม
การผลิต
- น้าระบายทิงจากหม้อไอน้า
- น้าระบายทิงจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้า
- น้าระบายทิงจากหอหล่อเย็น
- น้าเสียจากบ่อเก็บเถ้า
3. น้าฝนปนเปื้อน หรือน้าปนเปื้อนน้ามัน

ปริมำณ

หน่วย

3

ลบ.ม./วัน

1

ลบ.ม./ชม. - หมุนเวียนกลับมาใช้ในการล้าเลียงเถ้าออก
จากห้องเผาไหม้ของไอน้า
ลบ.ม./วัน - ปรับสภาพให้เป็นกลางก่อนส่งไประบบบ้าบัด
น้าเสีย
ลบ.ม./ชม. - หมุนเวียนกลับไปใช้ที่ระบบ Wet Scrubber
ลบ.ม./ชม. - ระบบบ้าบัดน้าเสียแบบเติมอากาศ
ลบ.ม./วัน - ถังแยกน้า-น้ามันแล้วส่งไปบ้าบัดต่อยังระบบ
บ้าบัดน้าเสียแบบเติมอากาศ

10
6
1
0.1

กำรบำบัด
- ระบบบ้าบัดน้าเสียแบบเติมอากาศ

ที่มา : บริษัท โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จ้ากัด, เดือนธันวาคม 2561

(ข) น้าระบายทิงจากหม้อไอน้าของโครงการ จะระบายลงสู่บ่อบ้าบัดน้าเสีย
(ค) น้าระบายทิงจากหอหล่ อ เย็นของโครงการจะถูกเก็บพักให้เ ย็นตัว ก่อ น
น้าไปใช้ที่ระบบดักฝุ่นแบบ Wet Scrubber
(ง) น้าระบายทิงจากบ่อเก็บเถ้าของโครงการจะระบายลงสู่ระบบบ้าบัดน้าเสีย
เมื่อมีคุณภาพเกินเกณฑ์ที่ก้าหนด
3) น้ำฝนปนเปื้อน หรือน้ำปนเปื้อนน้ำมัน
น้ า ที่ อ าจมี ก ารปนเปื้ อ นน้ า มั น จากงานซ่ อ มบ้ า รุ ง ของโครงการประมาณ
0.1 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะส่งไปบ้าบัดขันต้นที่ถังแยกน้า -น้ามัน โดยโครงการได้ติดตังระบบถังแยกน้า
และน้ามัน (Oil Separator) จ้านวน 1 ชุด ส้าหรับน้ามันที่แยกออกมาได้จะรวบรวมใส่ถังมีฝาปิดมิดชิด
ก่อนส่งไปก้าจัดที่หน่วยงานรับก้าจัดกากของเสียอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม
ส่วนน้าที่แยกน้ามันออกจะส่งไปบ้าบัดยังระบบบ้าบัดน้าเสียของโครงการต่อไป
(2) ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงกำร
ระบบบ้าบัดน้าเสียของโครงการถูกออกแบบขึนเพื่ อรองรับปริมาณน้าเสีย ที่เกิด
จากโครงการทังหมด ซึ่งเป็นระบบบ่อเติมอากาศ ความสามารถในการบ้าบัดเท่ากับ 50 ลูกบาศก์เมตร
โดยปกติโครงการจะมีป ริมาณน้าเสียเกิดขึนเท่ากับ 37.1 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งจากปริมาณน้าเสี ย
ที่เกิดขึนทังหมดของโครงการพบว่าอยู่ในขีดความสามารถที่ระบบบ้าบัดน้าเสียของโครงการสามารถ
รองรับได้ทังหมด
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3. กำกของเสียและกำรจัดกำร
กากของเสียที่เกิดขึนจากโครงการจ้าแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ ของเสียทั่วไป และ
กากของเสียอุตสาหกรรม แสดงดังตำรำงที่ 1.3-3 และสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี
ตำรำงที่ 1.3-3 กากของเสียและการจัดการของโครงการ
แหล่งกำเนิด

ปริมำณ

หน่วย

วิธีกำรกำจัด

1. กากของเสียทั่วไปจากพนักงาน

55

กก./วัน

ขนส่งไปก้าจัดในพืนที่ฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล
ของเทศบาลนครขอนแก่น

2. กากของเสียอุตสาหกรรม
2.1 น้ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้วจากงานซ่อมบ้ารุง

180

ลิตร/ปี

2.2 เรซิ่นเสื่อมสภาพจากระบบปรับปรุง
คุณภาพน้าใช้
2.3 เถ้าที่เกิดจากห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้า
(1) เถ้าหนัก (Bottom Ash)
(2) เถ้าเบา (Fly Ash)
2.4 กากตะกอนจากระบบบ้าบัดน้าเสีย

0.8

ส่งแบบขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน (แบบ สก. 1)
ลบ.ม./5 ปี ส่งแบบขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน (แบบ สก. 1)

6,000

ตัน/ปี

750

ตัน/ปี

2.5

ตัน/ปี

ปรับปรุงสภาพดินในพืนที่ไร่อ้อยส่งเสริม
ของบริษัท น้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน)
ปรับปรุงสภาพดินในพืนที่ไร่อ้อยส่งเสริม
ของบริษัท น้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน)
ปรับปรุงสภาพดินในพืนที่ไร่อ้อยส่งเสริม
ของบริษัท น้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน)

ที่มา : บริษัท โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จ้ากัด, เดือนธันวาคม 2561

(1) กำกของเสียทั่วไป
กากของเสี ย ทั่ ว ไปมี แ หล่ ง ก้ า เนิ ด จากอาคารส้ า นั ก งานและกิ จ วั ต รประจ้ า วั น
ของพนักงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเศษกระดาษ เศษวัสดุส้านักงานที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งทางโครงการมีนโยบาย
ให้ มี ก ารน้ า กลั บ มาใช้ ใ หม่ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ซึ่ ง ในส่ ว นที่ เ หลื อ หลั ง จากการคั ด แยก ณ
แหล่งก้าเนิด จะท้าการรวบรวมใส่ถังรองรับมูลฝอย ขนาดความจุถัง 200 ลิตร ที่ถูกจัดเตรียมไว้ในพืนที่
โครงการ โดยมีการแยกประเภทออกเป็น 2 ประเภท คือ มูลฝอยเปียกและมูลฝอยแห้ง ในขันตอนนีจะ
มี ก ารคั ด แยกมู ล ฝอยแห้ ง ที่ ส ามารถขายได้ อี ก ครั ง และเก็ บ ไว้ ใ นอาคารเก็ บ พั ก กากของเสี ย
(ส่วนมูลฝอยทั่วไป) ขนาด 9 ตารางเมตร ก่อนรวบรวมมูลฝอยที่เหลือหลังคัดแยกทังหมดใส่รถบรรทุก
เพื่อน้าไปก้าจัดยังหลุมฝังกลบตามหลักสุขาภิบาลของเทศบาลนครขอนแก่นต่อไป
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(2) กำกของเสียอุตสำหกรรม
กากของเสียอุตสาหกรรมที่เกิดขึนจากโครงการสามารถจ้าแนกออกเป็น 4 ประเภท
ดังนี
1) น้ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้วจากงานซ่อมบ้ารุง (รวมถังบรรจุน้ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว)
และคราบน้ามันจากระบบถังแยกน้า-น้ามัน (Oil Separator) ซึ่งจัดว่าเป็นสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ซึ่ ง มี ลั ก ษณะและคุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ของเสี ย เคมี วั ต ถุ (Chemical Wastes) ประมาณ 180 ลิ ต ร/ปี
จะท้าการรวบรวมใส่ถังขนาด 200 ลิตร ที่มีฝาปิดมิดชิดเก็บไว้ในอาคารเก็บพักกากของเสียก่อนส่งให้
หน่วยงานรับก้าจัดกากของเสียอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อรับไปก้าจัด
ต่อไป
2) เรซิ่ น เสื่ อ มสภาพจากระบบผลิ ต น้ า ปราศจากแร่ ธ าตุ ข องโครงการประมาณ
0.8 ลูกบาศก์เมตร/5 ปี จะท้าการรวบรวมใส่ถังขนาด 200 ลิตร มีฝาปิดมิดชิดเก็บไว้ในอาคารพักกากของ
เสียก่อนส่งให้หน่วยงานรับก้าจัดกากของเสียอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อ
รับไปก้าจัดต่อไป
3) เถ้าที่เกิดขึนจากการเผาไหม้ของหม้อไอน้ามี 2 ประเภท คื อ เถ้าเบา (Fly Ash)
และเถ้าหนัก (Bottom Ash) รวมประมาณ 6,750 ตัน/ปี โดยเถ้ าหนัก จะถูกล้ าเลียงขึนไปเก็บไว้ใ น
ยุ้งเถ้า ขนาดความจุ 60 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรอล้าเลียงไปยังลานพักเถ้าต่อไป ส่วนเถ้าเบา จะถูกส่งไป
เก็ บ ไว้ ใ นบ่ อ เก็ บ เถ้ า (Slued Dry Bed) ขนาดความจุ บ่ อ ละ 82.5 ลู ก บาศก์ เ มตร จ้ า นวน 2 บ่ อ
รวมความจุทังสิน 165 ลู กบาศก์ เมตร ส่ว นเถ้ าที่ดึงน้าออกแล้ วจากบ่อดังกล่ าวนี จะตักด้ว ยรถตัก
ขึนรถบรรทุกเฉลี่ย 1 เที่ยว/3 วัน เพื่อน้าไปใช้ปรับปรุงดินในไร่อ้อยส่งเสริมของบริษัท น้าตาลขอนแก่น
จ้ากัด (มหาชน) และส่งให้เกษตรกรที่มารับเพื่อน้าไปใช้ในการปรับสภาพดินในพืนที่การเกษตรต่อไป
แต่หากยังไม่มีเกษตรกรมารับจะน้าไปพักไว้ยังลานพักเถ้าของบริษัท น้าตาลขอนแก่น จ้ากัด ขนาด
พืนที่ 38.5 ไร่
4) กากตะกอนจากระบบบ้าบัดน้าเสียของโครงการประมาณ 2.5 ตัน/ปี จะท้าการ
ขุดลอกเป็นประจ้าทุก 6 เดือน ก่อนน้าไปใช้ปรับปรุงดินในไร่อ้อยส่งเสริมของบริษัท น้าตาลขอนแก่น
จ้ากัด (มหาชน) และส่งให้เกษตรกรที่มารับเพื่อน้าไปใช้ในการปรับสภาพดินในพืนที่การเกษตรต่อไป
ส้าหรับอาคารเก็บพักกากของเสีย มีขนาด 6 ตารางเมตร ฝาผนังโปร่งและมีหลังคา
คลุม ทังนีกากของเสียแต่ละชนิดจะถูกเก็บแยกออกจากกัน พร้อมมีป้ายบ่งชีไว้อย่างชัดเจน
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4. เสียง
ทางโครงการได้ก้าหนดให้ผู้ ที่เข้าไปในพืนที่ดังกล่าวจะต้องสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่ ว นบุค คลเพื่ อ ความปลอดภัยต่อ สุขภาพอนามัยของทุกคนที่เ ข้าไปท้างานหรือ ผ่ านพืนที่
ดังกล่ าว โดยก้ าหนดเป็นวิ ธี ป ฏิบัติ งาน เรื่อ งอุป กรณ์ ป้อ งกัน เสี ย งส้ าหรั บทุ กคนเพื่อ ยึด ถื อ ปฏิบั ติ
มีรายละเอียดดังนี
1) ทุก พื นที่ที่มีระดับเสี ยงเกิน 85 เดซิเ บล (เอ) จะติดเครื่อ งหมายความปลอดภัย
“ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงในบริเวณนี” ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง
2) พนัก งานทุก คนที่ต้องปฏิบัติงานหรือ เดินผ่านเครื่องหมาย “ต้อ งสวมใส่ อุปกรณ์
ป้องกันเสียงในบริเวณนี” ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง
3) พนักงานทุกคนที่ต้องปฏิบัติงานหรือเดินผ่านบริเวณที่มีเสียงดังให้สวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันเสียง เพื่อป้องกันอันตรายต่อประสาทรับเสียง
4) ใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงที่มีให้เลือกใช้ 3 ชนิด ได้แก่
- ครอบหูลดเสียงชนิดติดกับหมวกแข็ง (Ear muff) ลดเสียงได้ประมาณ 25-35
เดซิเบล (เอ)
- ที่ อุ ด หู ล ดเสี ย ง (Ear plug) ชนิ ด ยางซิ ลิ โ คนพร้ อ มสาย ลดเสี ย งได้ ป ระมาณ
20-25 เดซิเบล (เอ)
- ที่อุดหูลดเสียง (Ear plug) ชนิดโฟมใช้แล้วทิง ลดเสียงได้ประมาณ 29 เดซิเบล (เอ)
5) การปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังมากให้ใส่ที่อุดหูร่วมกับครอบหูลดเสียง
6) ท้าความสะอาดอุปกรณ์ป้องกันเสียง โดยเช็ดด้วยน้าสบู่ ใช้น้าสะอาดล้างอีกครัง และใช้
ผ้าสะอาดหรือกระดาษซับที่สะอาดเช็ดให้แห้ง
7) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงให้มีเพียงพอส้าหรับให้
พนักงานใช้งานตลอดเวลา
8) พนั กงานทุ กคนที่ ต้อ งท้างานในพืนที่ที่ มีระดับเสี ยงดั งต้ องพกอุ ปกรณ์ ป้อ งกันเสี ยง
ติดตัว และสวมใส่ทุกครังตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานหรือในพืนที่ที่มีเสียงดัง
9) การใส่ที่ครอบหู (Ear muff) ต้องใส่ให้แนบสนิทกับใบหู
10) การใส่ที่อุดหู (Ear plug) ต้องใส่ให้สนิทกับรูหูและใส่ให้ถูกวิธี เช่น ใส่ที่หูข้างซ้ายให้ใช้
มือขวาอ้อมด้านหลังไปดึงติ่งหูซ้ายให้รูหูอ้าออก แล้วใช้มือซ้ายจับที่อุดหูยัดเข้าไปในรูหูให้แนบสนิทกับรูหู
กรณีใส่ข้างขวาก็ปฏิบัติในท้านองเดียวกัน
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11) ผู้รับเหมาทุกคนเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเสียงและต้องใส่เมื่อได้รับเสียงที่ดังเกิน
90 เดซิเบล (เอ) เป็นเวลาเกิน 8 ชั่วโมงต่อเนื่องหรือเมื่อต้องเดินผ่ านพืนที่ที่มีป้ายเตือน “ต้องสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันเสียงในบริเวณนี” หรือเมื่อได้ยินเสียงดัง เช่น มีการปล่อยไอน้าออกทางเซฟตีวาล์ว
12) ผู้ที่จะพาบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชมโครงการ จะต้องจัดเตรียมที่อุดหูลดเสียง (Ear
Plug) ชนิดโฟมให้แก่ผู้เข้าชมคนละ 1 คู่ ก่อนเข้าไปในตัวโรงไฟฟ้าพร้อมอธิบายการปฏิบัติงานและก้าชับ
ให้สวมใส่ที่อุดหูลดเสียง เมื่อพบป้ายเตือน “ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงในบริเวณนี ” หรือเมื่อได้ยิน
เสียงดัง เช่น มีการปล่อยไอน้าออกทางเซฟตีวาล์ว
1.3.8 ระบบสำธำรณูปโภค
1. น้ำใช้
ระบบปรับปรุงคุณภำพน้ำใช้
โครงการมี ร ะบบปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ า ปราศจากแร่ ธ าตุ จ้ า นวน 2 ชุ ด ซึ่ ง มี
ความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพน้าในอัตรา 8 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ชุด รวม 16 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่ ว โมง ด้ ว ย Weak & Strong Acid Cat ion Resin, Degasser Tower, Weak & Strong Base Anion
Resin และ Mixed Base Polishing Resin ตามล้าดับ ก่อนเก็บกักน้าหลังผ่านการปรับปรุงคุณภาพแล้ว
ไว้ในถังเก็บน้าปราศจากแร่ธาตุ ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 1 ถัง เพื่อน้าไปใช้ในการชดเชยน้า
ในระบบหม้อไอน้า
ปริมำณกำรใช้น้ำ
โครงการมีปริมาณความต้องการใช้น้า ดังนี
1) น้ า อ่ อ น (Soft Water) ซื อจากบริ ษั ท น้ า ตาลขอนแก่ น จ้ า กั ด (มหาชน)
ซึ่งเก็บไว้ในถังน้าดิบขนาด 7,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อน้ามาใช้ที่ระบบปรับปรุงคุณภาพด้วยระบบผลิต
น้าปราศจากแร่ธาตุ ก่อนเก็บไว้ในถังเก็บขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร เพื่อป้อนเข้าสู่หม้อ และป้อนเข้าสู่
หอหล่อเย็น (Cooling Tower)
2) น้ากรองทราย (Filtrated Water) ได้จากบ่อเก็บน้าฝนขนาดความจุ 1,000 ลูกบาศก์
เมตร ของโครงการ และซือจากบริษัท น้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) ซึ่งจะถูกส่งขึนไปเก็บที่หอสูง
เพื่อใช้งานทั่วไปภายในโครงการ

จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด

หน้า 1-18

โครงการโรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น
บริษัท โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จ้ากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

2. กำรใช้ไฟฟ้ำ
โครงการมีความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าที่ได้จากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าเท่ากับ
2.5 เมกะวัตต์
1.3.9 ระบบระบำยน้ำและป้องกันน้ำท่วม
ระบบระบายน้ า ฝนของโครงการ ประกอบด้ ว ย ร่ อ งระบายน้ า เปิ ด ขนาด 300 x 400
มิลลิเมตร ร่องระบายน้าเปิด 350 x 400 มิลลิเมตร และท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 320 มิลลิเมตร
เพื่อรวบรวมน้าฝนที่เกิดขึนลงสู่ระบบถังแยกน้า และน้ามัน (Oil Separator) แล้วเก็บไว้ยังบ่อพักน้าฝน
ของโครงการขนาด 1,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้าจากบ่อดังกล่าวจะน้าไปปรับปรุงคุณภาพเบืองต้นด้วย
การตกตะกอนและกรองทรายก่อนเก็บไว้ในถังเก็บน้าดิบ ขนาด 7,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อน้ามาใช้ใน
โครงการต่อไป
1.3.10 พื้นที่สีเขียว
โครงการได้ก้าหนดให้มีพืนที่สีเขียวภายในโครงการรวมทังสินประมาณ 993.5 ตารางเมตร
หรือคิดเป็นร้อยละประมาณ 10.6 ของพืนที่ทังหมด (9,408 ตารางเมตร) แสดงดังรูปที่ 1.3-3 ส้าหรับ
พันธุ์ไม้ที่ปลูกจะเป็นพันธุ์ไม้ยืนต้น เช่น คูน สนประดิพัทธ์ เป็นต้น
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รูปที่ 1.3-3 แผนผังพืนที่สีเขียว
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1.4 สรุปกำรดำเนินงำนในปัจจุบันของโครงกำร
การด้าเนินงานในปัจจุบันของโครงการเทียบรายละเอียดที่เ สนอไว้ใ นรายงานการวิเ คราะห์
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มที่ ไ ด้รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการผู้ ช้ านาญการ ตามหนัง สื อ เลขที่
ทส 1009/6315 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2547 แสดงดังรายละเอียดดังนี
ตำรำงที่ 1.4-1 สรุปรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น
รำยละเอียด
1. พืนที่โครงการ
2. ก้าลังการผลิต

ตำมรำยงำน EIA
ขนาด 9,408 ตารางเมตร (5.88 ไร่)
ก้าลังการผลิตตามค่าการออกแบบ 30 เมกะวัตต์
ผลิตได้รวมทังสิน 29 เมกะวัตต์ (7,200 ชั่วโมง/ปี)
- จ้าหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 20 เมกะวัตต์
- ขายให้กับ บริษัท น้าตาลขอนแก่น จ้ากัด
(มหาชน) 5 เมกะวัตต์
- ใช้ภายในโครงการ 3 เมกะวัตต์
3. ผลิตภัณฑ์
กระแสไฟฟ้าและไอน้า
4. เชือเพลิงที่ใช้
กากอ้อย 306,303 ตัน/ปี
5. ปริมาณการใช้น้า
240 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
6. กระบวนการผลิต
หม้อไอน้าแบบ TRAVELING Stoker System
7. ระบบควบคุมมลพิษ Wet Scrubber

ปัจจุบัน (ก.ค.-ธ.ค. 61)
ขนาด 9,408 ตารางเมตร (5.88 ไร่)
ก้าลังการผลิตตามค่าการออกแบบ 30 เมกะวัตต์
ผลิตได้รวมทังสิน 28 เมกะวัตต์
- จ้าหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย 20 เมกะวัตต์
- ขายให้กับ บริษัท น้าตาลขอนแก่น จ้ากัด
(มหาชน) 5 เมกะวัตต์
- ใช้ภายในโครงการ 3 เมกะวัตต์
กระแสไฟฟ้าและไอน้า
กากอ้อย 306,303 ตัน/ปี
35 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
หม้อไอน้าแบบ TRAVELING Stoker System
Wet Scrubber

ที่มา : บริษัท โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จ้ากัด, เดือนธันวาคม 2561

จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด
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โครงการโรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น
บริษัท โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จ้ากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

1.5 แผนงำนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม
ตำรำงที่ 1.5-1 แผนงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น บริษัท โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จ้ากัด ประจ้าปี 2561
ลำดับ
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2

รำยละเอียด

ควำมถี่

คุณภำพอำกำศจำกปล่องระบำย
Normal Operation
Boiler
2 ครัง/ปี
Soot Blow
Boiler
2 ครัง/ปี
คุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ (7 วันต่อเนื่อง)
วัดโคกสูง
1 ครัง/ปี
วัดกุดน้าใสน้อย
2 ครัง/ปี
บ้านหนองอ้อน้อย
2 ครัง/ปี
วัดชัยศรี (บ้านเสียว)
1 ครัง/ปี
คุณภำพน้ำทิ้ง (Composite 4 hr)
บ่อพักน้าทิงรวมก่อนระบายลงสูร่ ะบบบ้าบัดน้าเสีย 12 ครัง/ปี
บ่อบ้าบัดน้าเสียบ่อสุดท้าย
12 ครัง/ปี
ระดับเสียงในบรรยำกำศ (3 วันต่อเนื่อง)
วัดกุดน้าใสน้อย
2 ครัง/ปี
โรงเรียนโคกสูงกุดน้าใส
2 ครัง/ปี

หมายเหตุ :

●

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ช่วงเวลำที่ทำกำรตรวจวัด (ปี 2561)
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.ค.

●

●

●

●

พ.ย.

ธ.ค.

●
●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ด้าเนินงานตรวจวัดตามแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ

จัดท้าโดย บริษัท เทคนิคสิง่ แวดล้อมไทย จ้ากัด
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โครงการโรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น
บริษัท โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จ้ากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

ตำรำงที่ 1.5-1 (ต่อ) แผนงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น บริษัท โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จ้ากัด ประจ้าปี 2561
ลำดับ
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

รำยละเอียด
คุณภำพอำกำศในพื้นที่ทำงำน
อาคารเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า (เสียง 8 ชม.)
อาคารหม้อไอน้า (เสียง 8 ชม.)
บริเวณอาคารเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า (ค่าความร้อน)
อาคารหม้อไอน้า (ค่าความร้อน)
บริเวณอาคารหม้อไอน้า (ฝุ่นละออง)
บริเวณลานกองเก็บกากอ้อย (ฝุ่นละออง)

หมายเหตุ :

●

ควำมถี่
4 ครัง/ปี
4 ครัง/ปี
1 ครัง/ปี
1 ครัง/ปี
2 ครัง/ปี
2 ครัง/ปี
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ก.พ.

มี.ค.

ช่วงเวลำที่ทำกำรตรวจวัด (ปี 2561)
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ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
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●
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●

●

●

ด้าเนินงานตรวจวัดตามแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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