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บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัตติ ามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
สรุปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้ อมของโครงการโรงไฟฟ้าแหลมฉบัง บริ ษัท บี. กริ ม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จากัด ประจ าเดือน
มกราคม-มิถนุ ายน 2562 รายละเอียดสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
สรุปผลการปฏิบัตติ ามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
5.1 คุณภาพอากาศ
ทางโครงการได้ ท าการติ ด ตัง้ ระบบ Steam Injection ให้ กับ ชุด Gas Turbine เพื่ อ ควบคุม ปริ ม าณ
ก๊ าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ที่ ระบายออกจากปล่อ งระบายอากาศ ให้ อยู่ในข้ อกาหนดในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม โดยระหว่า งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ทางโครงการได้ จัดให้ มีการ
ตรวจวัดค่าความเข้ มข้ นของฝุ่ นละออง และก๊ าซออกไซด์ของไนโตรเจน ที่ระบายออกจากปล่อง HRSG#1
และ HRSG#2 จานวน 1 ครัง้ พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม
และค่าที่กาหนดไว้ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม นอกจากนี ้ทางโครงการได้ ทาการติดตังระบบ
้
CEMS เพื่อทาการตรวจวัดก๊ าซออกไซด์ของไนโตรเจนและออกซิเจน ตลอดระยะเวลาดาเนินการ และทาการ
ติดตัง้ สถานี ตรวจวัดคุณ ภาพอากาศแบบต่อเนื่ อง (AAQMS) บริ เวณวัดแหลมฉบัง เพื่ อตรวจวัดคุณ ภาพ
อากาศในบรรยากาศอย่างต่อเนื่อง
5.2 เสียง
ทางโครงการจัดให้ มีการลดระดับเสียงของ Gas Turbine, Generator และ Steam Turbine โดยจัดให้
อยู่ภ ายในอุปกรณ์ ปกคลุม (Enclosure) ติดตัง้ Silencer ที่ ระบบ Steam Injection และบริ เวณปลายปล่อง
HRSG นอกจากนี ไ้ ด้ จัด ให้ มี การดูแล และบ ารุ งรั กษาอุป กรณ์ และเครื่ องมื อ ภายในโครงการเป็ น ประจ า
ในระหว่ า งเดื อ นมกราคม-มิ ถุ น ายน 2562 และจั ด ให้ มี ก ารตรวจวัด ระดับ ความดัง ของเสี ย งภายใน
สถานประกอบการ 2 ครัง้ จ านวน 11 จุด นอกจากนี ท้ างโครงการ ได้ ทาการติดเครื่ องหมายเตือนบริ เวณ
เสี ย งดัง ให้ สวมใส่ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น ระดับ เสี ย งส่ ว นบุ ค คล ขณะเข้ า ปฏิ บัติ ง านในพื น้ ที่ เสี ย งดัง ทุ ก ครั ง้
และทางโครงการจัดให้ มีการปลูกต้ นไม้ และสร้ างกาแพงบริเวณริมรัว้ โครงการเพื่อใช้ เป็ นแนวกันเสี
้ ยง
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5.3 คุณภาพนา้ ผิวดินและนิเวศวิทยาทางนา้
ทางโครงการจัด ให้ มี ก ารบ าบัด น า้ เสี ย ที่ เกิ ด จากกิ จ กรรมของโครงการเบื อ้ งต้ น ให้ อยู่ ใ นเกณฑ์
ที่มาตรฐานกาหนด ก่อนส่งไปบาบัดที่ระบบบาบัดนา้ เสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังต่อไป
และโครงการจัด ให้ มี บ่ อ พัก น า้ สุด ท้ าย (Final Check Basin) ซึ่ ง มี ระบบการตรวจวัด Conductivity และ
Temperature แบบต่อเนื่อง (Online) นอกจากนี ้ทางโครงการได้ ทาการตรวจวัด และวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน ้าทิ ้ง
ก่อนปล่อยออกจากโครงการเป็ นประจา พร้ อมทังจั
้ ดให้ มี Oil Separator ภายในโครงการ และจัดให้ มี Septic
Tank เพื่อบาบัดน ้าเสียจากห้ องส้ วมบริเวณอาคารสานักงาน
5.4 การคมนาคม
ทางโครงการได้ ติดป้ายจราจร และป้ายจากัดความเร็ วภายในพื น้ ที่โครงการ และกาชับให้ พ นั กงาน
ขับรถปฏิ บัติตามกฎจราจรอย่างเคร่ งครัด นอกจากนี ท้ างโครงการกาหนดให้ หลี กเลี่ ยงการขนส่งวัตถุดิบ
ในชัว่ โมงเร่งด่วน และจัดให้ มีการบารุงรักษาสภาพยานพาหนะอย่างสม่าเสมอ
5.5 การจัดการกากของเสีย
การจัดการกากของเสียของโครงการ ทางโครงการได้ มีมาตรการการจัดการกากของเสียของโครงการ
โดยทางโครงการได้ ท าการประเมิ นความเหมาะสมของการจัดการขยะภายในโครงการเป็ นประจ าทุกเดื อน
เพื่อเลือกใช้ บริการหน่วยงานที่ได้ รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และมีความสามารถในการจัดการขยะของ
โครงการ โดยจัดให้ มี การน าขยะทั่วไป ส่งก าจัด โดยห้ างหุ้น ส่วนจ ากัด เอส ที พี รี ไซเคิล ซึ่งได้ รับ อนุญ าต
จากเทศบาลนครแหลมฉบัง จัดให้ มีการนาขยะอันตราย ขนส่งโดยบริ ษัท อาทิตศรี จากัด โดยส่งไปกาจัดยัง
บริษัท โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน) และขนส่งโดยบริษัท เจ.ที. เค. ทรานสปอร์ ต
จากัด โดยส่งไปกาจัดยังบริษัท ไทย โอนลี่ วัน แมเนจ แอนด์ เซอร์ วิส จากัด (ภาคผนวกที่ 15)
ทังนี
้ ้ทางโครงการได้ รับการรับรองมาตรฐานด้ านการจัดการสิ่งแวดล้ อม ISO 14001:2015, มาตรฐาน
ระบบบริ หารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และ มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
OHSAS 18001:2007 เรี ยบร้ อยแล้ ว (ภาคผนวกที่ 26)
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5.6 สังคม-เศรษฐกิจ
จากการสารวจทัศนคติชุม ชน โครงการโรงไฟฟ้าแหลมฉบัง บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1
จากัด ประจ าปี 2562 ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 สามารถสรุ ปแยกเป็ น 2 ชุมชน คือ ชุม ชนบ้ านแหลมฉบัง
และชุม ชนบ้ านทุ่งสุขลา รวมทัง้ สิ น้ 400 ตัวอย่าง พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ มี ความคิดเห็นว่าโครงการจะ
ส่งผลดีมากกว่าผลเสีย (ภาคผนวกที่ 17)
ทังนี
้ ้ ทางโครงการจะนาข้ อเสนอแนะจากการสารวจทัศนคติชุมชนมาทาการปรับแผนในด้ านมวลชน
สัม พัน ธ์ เป็ น ประจ าทุกปี เช่น การประชาสัม พันธ์ โครงการโรงไฟฟ้ า พร้ อมทัง้ ได้ เชิ ญ ชุม ชนเข้ าร่ วมรับ ฟั ง
การรายงานผลการการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม เพื่ อรับฟั งความคิดเห็น และคลายความกังวลจากเหตุที่อาจจะ
เกิดจากกิจกรรมของโครงการ
5.7 สาธารณสุข
ทางโครงการควบคุม การระบายของก๊ าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) โดยการติดตัง้ ระบบ Steam
Injection พร้ อมทัง้ ควบคุม ให้ มี การเผาไหม้ ที่สมบูรณ์ และใช้ วิธี ฉี ดพ่ นไอนา้ ส าหรับ ลดปริ ม าณ NOx ที่ จ ะ
ปล่อยออกจากโครงการ นอกจากนี ท้ างโครงการกาหนดความเร็ วของยานพาหนะไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง และจัดให้ มีการดูแลพื น้ ที่โครงการให้ มี ความสะอาด เป็ นระเบียบตลอดเวลา และมี การปลูกต้ นไม้
แปลงดอกไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทศั น์ให้ สวยงามภายในโครงการ
5.8 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
(1) ติดตังป้
้ ายเตือนภัยในบริเวณพื ้นที่เฉพาะ เช่น บริเวณที่มีเสียงดัง บริเวณที่มีอณ
ุ หภูมิสงู บริเวณ
เก็บสารเคมี
(2) จัดเตรี ยมอุปกรณ์ค้ มุ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้ แก่ หน้ ากาก อุปกรณ์ปอ้ งกันเสียง
(Ear Plugs, Ear Muffs) แว่นตา หมวก รองเท้ า ขณะปฏิบตั งิ าน
(3) จัดส่งเจ้ าหน้ าที่ของโครงการ เข้ ารับการฝึ กอบรมด้ านความปลอดภัยเป็ นประจา
(4) จัดให้ มีการตรวจร่างกายพนักงานก่อนเริ่มทางาน และมีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็ นประจาทุกปี
ทางโครงการได้ จดั เตรี ยมยา และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื ้องต้ นสาหรับพนักงาน
(5) ติดตังอ่
้ างล้ างตา และฝักบัวล้ างตา บริเวณที่มีการใช้ และเก็บสารเคมี
(6) จัดให้ มี Emergency Basin (Dike) สาหรับ Diesel Oil Tank
(7) จัดทาแผนฉุกเฉิน และจัดตังกลุ
้ ม่ ผจญเพลิง เพื่อเตรี ยมพร้ อมกรณีฉกุ เฉิน
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(8) ติ ด ตั ง้ Heat Detector, Smoke Detector, Fire Alarm System, Fire Sprinkler System, CO2
System, Extinguisher, Hose Box, Hydrant และชุ ด ผจญ เพลิ ง ใช้ ในกรณี เกิ ด เพลิ ง ไหม้
ซึง่ โครงการจัดให้ มีการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ เพื่อสามารถนาไปใช้ ได้ ตลอดเวลา และจัดให้ มี
Portable Gas Detector เพื่อใช้ ตรวจจับการรั่วไหลของก๊ าซ
(9) จั ด เตรี ย ม MSDS ของสารเคมี ที่ ใ ช้ ในโรงไฟฟ้ า ไว้ ที่ ห้ องควบคุ ม เพื่ อ สามารถน ามาใช้
ได้ ตลอดเวลา
(10) ระบุบริ เวณที่มีความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้ และการระเบิด และให้ บริเวณดังกล่าวเป็ นบริเวณ
ห้ ามสูบบุหรี่ โดยทางโครงการได้ จดั ให้ บริเวณที่สูบบุหรี่ ให้ กบั พนักงานโดยเฉพาะ
(11) จัดให้ มีมาตรการป้องกันและหกรั่วไหล หรื อการสูดไอระเหยของสารเคมีขณะเคลื่อนย้ าย
(12) จัดให้ มีเครื่ องช่วยหายใจ ขณะปฏิบตั ิงานที่มีความเสียงต่อการสูดหายใจของสารเคมี และจัดให้
มีระบบระบายอากาศบริเวณพื ้นที่เก็บกักสารเคมี
สรุปผลการปฏิบัตติ ามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
สรุปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ของโครงการโรงไฟฟ้า
แหลมฉบัง บริ ษัท บี. กริ ม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จากัด ประจาเดือนมกราคม-มิถนุ ายน 2562 รายละเอียด
ดังตารางที่ 5.1
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ตารางที่ 5.1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม โครงการโรงไฟฟ้ าแหลมฉบัง บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จากัด
ประจาเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม
1. คุณภาพอากาศ
1.1 คุณภาพอากาศ
ในปล่องระบาย

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
- ปล่อง HRSG#1

- ปล่อง HRSG#2

1.2 คุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศ

- สานักงานนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง
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บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง 1992 จากัด

-

NO2
TSP
CO
NO2
TSP
CO
TSP
PM 10
NO2
SO2

- ปี ละ 2 ครัง้

- ปี ละ 2 ครัง้

- ปี ละ 2 ครัง้

ผลการติดตามตรวจสอบ
-

NOX as NO2 = 44.8 ppm
TSP = 0.7 mg/m3
CO = 2.7 ppm
NOX as NO2 = 75.6 ppm
TSP = 2.4 mg/m3
CO = 2.6 ppm
TSP = 0.053-0.082 mg/m3
PM 10 = 0.033-0.046 mg/m3
NO2 = 0.002-0.024 ppm
SO2 = 0.003-0.004 ppm

ผ่ านมาตรฐาน/ปั ญหาอุปสรรค/การแก้ ไข
- ผลการตรวจวัด ทุก พารามิ เตอร์ มี ค่ า อยู่ ใ น
เกณฑ์มาตรฐานกาหนด
- ผลการตรวจวัด ทุก พารามิ เตอร์ มี ค่ า อยู่ใ น
เกณฑ์มาตรฐานกาหนด
- ผลการตรวจวัด ทุก พารามิ เตอร์ มี ค่ า อยู่ใ น
เกณฑ์มาตรฐานกาหนด

หน้ า 5-5

โครงการโรงไฟฟ้าแหลมฉบัง
บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จากัด

ตารางที่ 5.1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม โครงการโรงไฟฟ้ าแหลมฉบัง บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จากัด
ประจาเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 (ต่ อ)
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม
1.2 คุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
- วัดมโนรมย์
- TSP
- ปี ละ 2 ครัง้
- PM 10
- NO2
- SO2
- วัดแหลมฉบัง
- TSP
- ปี ละ 2 ครัง้
- PM 10
- NO2
- SO2
- บ้ านชากยายจีน
- TSP
- ปี ละ 2 ครัง้
- PM 10
- NO2
- SO2

จัดทาโดย
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง 1992 จากัด

-

ผลการติดตามตรวจสอบ

ผ่ านมาตรฐาน/ปั ญหาอุปสรรค/การแก้ ไข

TSP = 0.082-0.099 mg/m3
PM 10 = 0.040-0.056 mg/m3
NO2 = 0.014-0.038 ppm
SO2 = 0.003-0.006 ppm
TSP = 0.052-0.295 mg/m3
PM 10 = 0.036-0.063 mg/m3
NO2 = 0.003-0.035 ppm
SO2 = 0.001-0.016 ppm
TSP = 0.068-0.095 mg/m3
PM 10 = 0.039-0.046 mg/m3
NO2 = 0.006-0.037 ppm
SO2 = 0.004-0.007 ppm

- ผลการตรวจวั ด ทุ ก พารามิ เ ตอร์ มี ค่ า อยู่ ใ นเกณ ฑ์
มาตรฐานกาหนด

- ผลการตรวจวั ด ทุ ก พารามิ เ ตอร์ มี ค่ า อยู่ ใ นเกณ ฑ์
มาตรฐานกาหนด

- ผลการตรวจวั ด ทุ ก พารามิ เ ตอร์ มี ค่ า อยู่ ใ นเกณ ฑ์
มาตรฐานกาหนด

หน้ า 5-6

โครงการโรงไฟฟ้าแหลมฉบัง
บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จากัด

ตารางที่ 5.1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม โครงการโรงไฟฟ้ าแหลมฉบัง บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จากัด
ประจาเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 (ต่ อ)
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่

คุณภาพสิ่งแวดล้ อม

ผลการติดตามตรวจสอบ

ผ่ านมาตรฐาน/ปั ญหาอุปสรรค/การแก้ ไข

2. เสียง
-

พื ้นที่ทางานในโรงไฟฟ้า
ภายในพื ้นที่โรงไฟฟ้า (รัว้ )
วัดแหลมฉบัง
บ้ านทุง่ สุขลา
โรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชา

- Leq 24 hr. และ Ldn

- 4 ครัง้ ต่อปี

-

Leq 24 hr. 54.4-58.5 และ Ldn 61.8-67.7 dB(A)
Leq 24 hr. 69.0-69.3 และ Ldn 75.5-75.7 dB(A)
Leq 24 hr. 55.0-58.5 และ Ldn 62.1-66.6 dB(A)
Leq 24 hr. 56.7-57.6 และ Ldn 63.4-65.1 dB(A)
Leq 24 hr. 63.1-63.7 และ Ldn 69.5-69.9 dB(A)

- ผลการตรวจวัดมีคา่ อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานกาหนดทุกสถานี

-

พื ้นที่ทางานในโรงไฟฟ้า
ภายในพื ้นที่โรงไฟฟ้า (รัว้ )
วัดแหลมฉบัง
บ้ านทุง่ สุขลา
โรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชา

- Leq 24 hr. และ Ldn

- 4 ครัง้ ต่อปี

-

Leq 24 hr. 55.7-56.0 และ Ldn
Leq 24 hr. 68.2-69.5 และ Ldn
Leq 24 hr. 55.7-58.6 และ Ldn
Leq 24 hr. 56.2-57.3 และ Ldn
Leq 24 hr. 62.3-64.1 และ Ldn

- ผลการตรวจวัดมีคา่ อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานกาหนดทุกสถานี

จัดทาโดย
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง 1992 จากัด

61.4-61.9 dB(A)
74.0-76.0 dB(A)
60.4-66.2 dB(A)
62.0-64.2 dB(A)
67.0-67.8 dB(A)

หน้ า 5-7

โครงการโรงไฟฟ้าแหลมฉบัง
บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จากัด

ตารางที่ 5.1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม โครงการโรงไฟฟ้ าแหลมฉบัง บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จากัด
ประจาเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 (ต่ อ)
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม
3. คุณภาพน ้าทิ ้ง

4. การคมนาคม

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
- จุดระบายน ้าของโรงไฟฟ้า - BOD5
- 2 ครัง้ ต่อปี
ก่อนไหลลงรางระบายน ้า - COD
ทิ ้งของนิคมฯ
- Chloride
- Conductivity
- DO
- TDS
- Oil and Grease
- pH
- Phosphate
- SS
- Temperature
- ตลอดเส้ นทางขนส่งของ
โครงการ

จัดทาโดย
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง 1992 จากัด

- บันทึกปริมาณการจราจรในรูป
ของ AADT
- บันทึกการเกิดอุบตั ิเหตุ

- ทุกๆ เดือน

ผลการติดตามตรวจสอบ
-

BOD5 = 2.2 mg/l
COD = 48 mg/l
Chloride = 181 mg/l
Conductivity = 1,209 10-6 S/cm
DO = 8.0 mg/l
TDS = 724 mg/l
Oil and Grease = ND mg/l
pH = 7.5
Phosphate = 4.13 mg/l
TSS = 9 mg/l
Temperature = 30 oC

- รถที่ ผ่ า นเข้ าออกโครงการโดยส่ ว นใหญ่ เป็ นรถ
พนักงานภายในโครงการ ทาให้ มีปริมาณน้ อยมาก
- ไม่มีอบุ ตั ิเหตุจากการจราจรเกิดขึ ้น

ผ่ านมาตรฐาน/ปั ญหาอุปสรรค/การแก้ ไข
- ผลการตรวจวิ เคราะห์ มี ค่ า อยู่ใ นเกณฑ์ ม าตรฐาน
กาหนดทุกพารามิเตอร์

- ไม่ได้ ท าการบัน ทึก ปริ ม าณจราจรในรู ป ของ AADT
เนื่ องจากการขนส่งของโครงการส่ว นใหญ่ เป็ น การ
ขนส่งผ่านทางท่อ ทางโครงการได้ ทาการสารวจรถที่
ผ่านเข้ า-ออกแทน (ตารางที่ 3.20)

หน้ า 5-8

โครงการโรงไฟฟ้าแหลมฉบัง
บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จากัด

ตารางที่ 5.1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม โครงการโรงไฟฟ้ าแหลมฉบัง บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จากัด
ประจาเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 (ต่ อ)
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม
5. การจัดการกาก
ของเสีย

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
- พื ้นที่โรงไฟฟ้า
- บันทึกข้ อมูลขยะของ
- ทุกๆ เดือน
โครงการ
• ชนิด
• ปริมาณ
- ประเมินความเหมาะสม
ของการจัดการขยะ

จัดทาโดย
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง 1992 จากัด

ผลการติดตามตรวจสอบ
-

ทางโครงการได้ ทาการประเมินความเหมาะสมของการจัดการขยะภายในโครงการ
เป็ น ประจาทุกเดื อน เพื่อเลือกใช้ บ ริ การหน่ว ยงานที่ ได้ รับ อนุญ าตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และมีความสามารถในการจัดการขยะของโครงการ โดยจัดให้ มีการนา
ขยะทั่ว ไป ส่ ง ก าจัด โดยห้ า งหุ้ นส่ ว นจ ากั ด เอส ที พี รี ไ ซเคิ ล ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ าต
จากเทศบาลนครแหลมฉบัง จัดให้ มีการนาขยะอันตราย ขนส่งโดยบริ ษัท อาทิตศรี
จากัด โดยส่งไปก าจัด ยังบริ ษั ท โปรเฟสชั่น แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด
(มหาชน) และขนส่งโดยบริ ษั ท เจ.ที . เค. ทรานสปอร์ ต จากัด โดยส่ งไปกาจัด ยัง
บริ ษั ท ไทย โอนลี่ วัน แมเนจ แอนด์ เซอร์ วิ ส จ ากั ด (ภาคผนวกที่ 15) เพื่ อ เป็ น
การจัดการสิ่งแวดล้ อม และความปลอดภัย อย่างเป็ นระบบทางโครงการได้ รับการ
รับ รองมาตรฐานด้ า นการจัด การสิ่ งแวดล้ อ ม ISO 14001:2015, มาตรฐานระบบ
บริ หารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และ มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 เรี ยบร้ อยแล้ ว (ภาคผนวกที่ 26) เพื่อเป็ น
การจัดการจัดการสิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัยอย่างเป็ นระบบทางโครงการได้ รับ
การรับรองมาตรฐานด้ านการจัดการสิ่งแวดล้ อม ISO 14001:2015, มาตรฐานระบบ
บริ หารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และ มาตรฐานระบบการจัดการอาชีว อนามัย
และความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 เรียบร้ อยแล้ ว (ภาคผนวกที่ 26)

ผ่ านมาตรฐาน/ปั ญหาอุปสรรค
/การแก้ ไข
-

หน้ า 5-9

โครงการโรงไฟฟ้าแหลมฉบัง
บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จากัด

ตารางที่ 5.1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม โครงการโรงไฟฟ้ าแหลมฉบัง บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จากัด
ประจาเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 (ต่ อ)
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม
6. สังคม-เศรษฐกิจ

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
- ชุมชนบ้ านทุง่ สุขลา
- ทัศนคติ
- ทุก 1 ปี
- ชุมชนบ้ านแหลมฉบัง

จัดทาโดย
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง 1992 จากัด

ผลการติดตามตรวจสอบ

ผ่ านมาตรฐาน/ปั ญหาอุปสรรค/การแก้ ไข

- จากการสารวจทัศนคติชมุ ชน โครงการโรงไฟฟ้าแหลมฉบัง บริษัท บี.
กริ ม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จ ากั ด ประจ าปี 2562 ในวัน ที่ 31
มี น าค ม 2562 ส าม ารถส รุ ป แ ยกเป็ น 2 ชุ ม ชน คื อ ชุ ม ชน
บ้ านแหลมฉบัง และชุมชนบ้ านทุ่งสุขลา รวมทังสิ
้ ้น 400 ตัวอย่าง
พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น ว่าโครงการจะส่งผลดี
มากกว่าผลเสีย (ภาคผนวกที่ 17)
ทังนี
้ ้ ทางโครงการจะนาข้ อเสนอแนะจากการสารวจทัศนคติชมุ ชน
มาท าการปรั บ แผนในด้ า นมวลชนสัม พัน ธ์ เป็ น ประจาทุก ปี เช่น
การประชาสัมพันธ์ โครงการโรงไฟฟ้า พร้ อมทังได้
้ เชิญชุมชนเข้ าร่วม
รับฟั งการรายงานผลการการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก้ ไข
ปั ญ หาผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม และมาตรการติ ด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม เพื่ อ รับ ฟั งความคิ ด เห็ น และคลายความ
กังวลจากเหตุที่อาจจะเกิดจากกิจกรรมของโครงการ

-

หน้ า 5-10

โครงการโรงไฟฟ้าแหลมฉบัง
บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จากัด

ตารางที่ 5.1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม โครงการโรงไฟฟ้ าแหลมฉบัง บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จากัด
ประจาเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 (ต่ อ)
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
7. อาชี ว อนามั ย และ - หน่วยปฐมพยาบาล - ตรวจสุขภาพพนักงาน
- ปี ละ 1 ครัง้
ความปลอดภัย
ประจาปี
- ตรวจการทางานของ
อวัยวะ
• เอ็กซเรย์ปอด
• สมรรถภาพการ
มองเห็น
• สมรรถภาพการได้
ยิน
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม

จัดทาโดย
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง 1992 จากัด

ผลการติดตามตรวจสอบ
-

การตรวจสุขภาพคนงาน ของโครงการโรงไฟฟ้าแหลมฉบัง บริษัท
บี . กริ ม เพ าเวอร์ (แห ล มฉ บั ง ) 1 จ ากั ด ป ระจ าปี 2562
ได้ ด าเนิ น การในวัน ที่ 18 กุ ม ภาพั น ธ์ -18 มี น าคม 2562 โดย
โรงพยาบาลสมิ ติ เวช ศรี ร าชา พบว่ า คนงานมี สุข ภาพปกติ
กรณี ที่ พ บ ผล ตรวจสุ ข ภาพของคน งาน มี ค วามผิ ดป กติ
ทางโครงการได้ ทาการวิเคราะห์หาสาเหตุ และดูแนวโน้ มผลการ
ตรวจวัด เที ย บกับ ปี ที่ ผ่ า น ๆ มา เพื่ อ เป็ น ข้ อ มูล เบื อ้ งต้ น และ
วิเคราะห์หาสาเหตุว่าความผิดปกติดงั กล่าวเกิดจากการทางาน
หรื อไม่ พร้ อมทังส่
้ งตัวคนงานตรวจวัดซ ้า และปรึกษาทีมแพทย์
เพื่อทาการรักษาต่อไป
อย่างไรก็ตาม ทางโครงการได้ จดั ให้ มีห้องฟิ ตเนสสาหรับคนงาน
เพื่อส่งเสริ มให้ คนงานออกกาลังกาย และลดปั ญหาด้ านสุขภาพ
ต่ อ ไป รว ม ทั ้ง ได้ จั ด ให้ ทุ ก วั น ศุ ก ร์ ช่ ว ง 15:00–17:00 น .
เป็ นช่วงเวลาออกกาลังกายเป็ นประจา (ภาคผนวกที่ 20)

ผ่ านมาตรฐาน/ปั ญหาอุปสรรค/การแก้ ไข
-
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โครงการโรงไฟฟ้าแหลมฉบัง
บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จากัด

ตารางที่ 5.1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม โครงการโรงไฟฟ้ าแหลมฉบัง บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จากัด
ประจาเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 (ต่ อ)
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม
7. อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
- ภายในโรงไฟฟ้า
- ระดับความดังของเสียง
- ทุกๆ 3 เดือน

จัดทาโดย
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง 1992 จากัด

ผลการติดตามตรวจสอบ
-

HRSG-1 West = 78 และ 77 dB(A)
HRSG-1 East = 81 และ 81 dB(A)
HRSG-2 West = 77 และ 79 dB(A)
HRSG-2 East = 81 และ 80 dB(A)
Gas Turbine-1 South = 83 และ 84 dB(A)
Gas Turbine-1 North = 84 และ 83 dB(A)
Gas Turbine-2 South = 84 และ 84 dB(A)
Gas Turbine-2 North = 84 และ 84 dB(A)
Boiler Feed Pump = 84 และ 84 dB(A)
Water Treatment Plant = 78 และ 79 dB(A)
Steam Turbine = 79 และ 80 dB(A)

ผ่ านมาตรฐาน/ปั ญหาอุปสรรค/การแก้ ไข
-

ทุกสถานี ตรวจวัด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2546 (90 เดซิ
เบล (เอ)) และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2561 (85 เดซิ เบล (เอ)) (บังคับ ใช้
26 เม.ย. 61) ทั ง้ นี ้ เมื่ อ พิ จารณ าต าม เกณ ฑ์
มาตรฐานที่กาหนดไว้ ในรายงานประเมินผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ มฉบับ หลัก (85 เดซิ เบล (เอ)) พบว่ า
ทุ ก สถานี มี ค่ า เป็ นไปตามเกณ ฑ์ มาตรฐาน ที่
กาหนดไว้ เช่นเดียวกัน
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