โครงการโรงไฟฟ้าแหลมฉบัง
บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จากัด

บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำของโครงกำรและกำรจัดทำรำยงำน
โครงการโรงไฟฟ้ า แหลมฉบัง บริ ษั ท บี . กริ ม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จ ากัด (เดิ ม ชื่ อ แรก บริ ษั ท
แหลมฉบัง เพาเวอร์ จากัด ครัง้ ที่ 2 บริ ษัท ไซม์ ดาร์ บี ้ เพาเวอร์ จากัด มีผลบังคับใช้ ตงั ้ แต่วันที่ 1 กรกฎาคม
2553 และครัง้ ล่าสุด บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จากัด มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 29 กรกฎาคม 2557
เป็ นต้ นไป) (ภาคผนวกที่ 7) ตังอยู
้ ่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตาบลทุ่งสุขลา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ได้ รับอนุมัติจากสานักงานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ให้ ประกอบกิจการผลิต
กระแสไฟฟ้า ตามหนังสือแจ้ งผลการพิจารณาเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม เลขที่
วว 0804/6401 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2543 ต่ อมาทางโครงการได้ จัดทารายงานการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อม ในการขออนุญ าตติดตัง้ Auxiliary Boiler เพื่ อรองรับและเสริ ม การผลิตไอน า้ ซึ่งได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2546
แต่ปัจจุบันนีท้ างโครงการยังไม่ได้ ติดตัง้ Auxiliary Boiler ดังนัน้ ทางโครงการจึงดาเนินการตามข้ อกาหนด
ของรายงานฉบับเดิม (พ.ศ. 2543)
บริ ษั ท ฯ ได้ จัด ส่ง รายงานการปฏิ บัติ ต ามมาตรการลดผลกระทบและติ ด ตามตรวจสอบคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้ อมครัง้ ล่าสุด ฉบับประจาเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 และเพื่อให้
การดาเนินการตามมาตรการดังกล่าวเป็ นไปอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ บริ ษัทฯ จึงได้ มอบหมายให้ บริ ษัท
อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง 1992 จากัด ที่ได้ รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมขึ ้นทะเบียนห้ องปฏิบตั ิการ
วิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-003 ดาเนินการจัดทารายงานการปฏิบตั ิตามมาตรการลดผลกระทบ และ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ประจาเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 เพื่อนาเสนอผลการปฏิบตั ิงาน
ต่อหน่ วยงานอนุญ าต และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง เพื ่อ รับ ทราบผลการติด ตามตรวจสอบและพิจ ารณา
ให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม อีกทัง้ ดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไขการปฏิบตั ิให้ มีความถูกต้ องเหมาะสม และก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้ อมน้ อยที่สุดต่อไป
การจัด ท ารายงานการปฏิบ ตั ิต ามมาตรการลดผลกระทบ และติด ตามตรวจสอบคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้ อมมีวัตถุประสงค์ ดังนี ้
1. เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
2. เพื่อนาเสนอผลการปฏิบตั ิตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
3. เพื่อนาเสนอมาตรการที่เปลี่ยนแปลงและสภาพปัจจุบนั ของโครงการ
จัดทาโดย
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง 1992 จากัด
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1.2 รำยละเอียดโครงกำรโดยสังเขป
1. ชื่อโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าแหลมฉบัง
2. สถานที่ตงั ้ ตังอยู
้ ่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตาบลทุ่งสุขลา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
3. ชื่อเจ้ าของโครงการ บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จากัด
4. จัดทารายงานโดย บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง 1992 จากัด
5. สถานที่ติดต่อ
บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จากัด
ตังอยู
้ ่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตาบลทุ่งสุขลา
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ติดต่อ : นางสาวพรรณพิมล พยุงวงษ์ โทรศัพท์ : 082-7171582
E-mail ; punpimon.p@bgrimmpower.com
6. โครงการผ่ านการพิ จารณาของคณะกรรมการผู้ ช านาญการ ตามหนังสื อ เลขที่ วว 0804/6401
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2543
7. โครงการได้ นาเสนอรายงานผลการปฏิบตั ิครัง้ ล่าสุด เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
1) สถานภาพการดาเนินการ ปัจจุบนั ได้ เปิ ดดาเนินการแล้ ว
2) แผนผังแสดงรายละเอียดของโครงการ
โครงการโรงไฟฟ้าแหลมฉบัง ตังอยู
้ ่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตาบลทุ่งสุขลา อาเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี มีพื ้นที่ทงหมด
ั้
11.37 ไร่ โดยพื ้นที่ด้านทิศเหนือติดโรงไฟฟ้า บริ ษัท บี. กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง)
2 จ ากัด ด้ านทิ ศ ตะวัน ตกติด กับ โรงบ าบัด น า้ เสีย ของการนิ ค มฯ ด้ านทิศ ตะวัน ออกติ ดกับ บริ ษ ัท เทคโน
เม็ท ทัล (ประเทศไทย) จากัด และทิศใต้ ติดกับ บริ ษัท เอ็ม เอ็ม ซี สิทธิผล จ ากัด แสดงดังภาพที่ 1.1 และ
ภายในพื ้นที่โครงการได้ จดั แบ่งพื ้นที่การใช้ ประโยชน์ในด้ านต่างๆ แสดงดังภาพที่ 1.2
3) วัตถุดิบที่ใช้ ในโครงการ
เชื ้อเพลิง
- ก๊ าซธรรมชาติ (เชื อ้ เพลิ งหลั ก ) จากบริ ษั ท ปตท. จ ากั ด (มหาชน) ปริ ม าณ 28,000
ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง
- น ้ามันดีเซล (เชื ้อเพลิงสารอง) จากโรงกลัน่ น ้ามันไทยออยล์
น ้า
- น ้าดิบ จากระบบน ้าประปาของนิคมฯ ปริมาณ 200 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง

จัดทาโดย
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง 1992 จากัด
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สารเคมีใช้ ในการบาบัดน ้า
- กรดไฮโดรคลอริก (HCl) ใช้ ประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพน ้าดิบ ปริมาณ 98.0 ตันต่อปี
- โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ใช้ ประโยชน์ในการปรับปรุ งคุณภาพนา้ ดิบ ปริ มาณ 72.0
ตันต่อปี
- คลอไรด์ ใช้ ประโยชน์ในการกาจัดสาหร่ ายและจุลชีพในระบบนา้ หล่อเย็น ปริ มาณ 10.0
ตันต่อปี
- น ้ายาล้ าง ใช้ ประโยชน์ในการทาความสะอาด Turbine และ HRSG ปริมาณ 2.0 ตันต่อปี

จัดทาโดย
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง 1992 จากัด
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ภาพที่ 1.1 แผนที่แสดงที่ตงโครงการ
ั้

จัดทาโดย
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง 1992 จากัด
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ภาพที่ 1.2 แผนผังแสดงการจัดแบ่งพื ้นที่การใช้ ประโยชน์ในด้ านต่าง ๆ

จัดทาโดย
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง 1992 จากัด
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4) ผลิ ต ภัณ ฑ์ ของโครงการจะผลิ ต กระแสไฟฟ้ า และไอน า้ เพื่ อ ขายให้ แ ก่ ลูก ค้ าทัง้ ภาครั ฐ
และเอกชน ซึ่งมี รายละเอียดดังนี ้ กระแสไฟฟ้า ปริ ม าณ 110 เมกกะวัตต์ ผู้ใช้ คือ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย และโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมฯ ไอน ้า ความดัน 9 บาร์ ปริ มาณ 50 ตัน/ชัว่ โมง ผู้ใช้ คือโรงงาน
อุตสาหกรรมในนิคม และไอน ้า ความดัน 22 บาร์ ปริมาณ 20 ตัน/ชัว่ โมง ผู้ใช้ คือโรงงานอุตสาหกรรมในนิคม
5) การขนส่งวัตถุดิบและผลผลิต
▪ น ้าดิบ (จากการนิคมฯ และระบบท่อ)
- ทางท่อน ้าเข้ าสูถ่ งั เก็บประปา ป้อนสูโ่ ครงการ
▪ กระแสไฟฟ้า
- สายส่งไฟฟ้ากาลัง 115 kv และสายส่ง 22 kv
▪ ไอน ้าและ Condensate
- ท่อส่งไอน ้าจากโครงการ และท่อรับ
Condensate ป้อนกลับโครงการ เป็ นท่อ
Carbon steel
▪ ก๊ าซธรรมชาติ
- ส่งทางท่อจาก ปตท.
▪ น ้ามันดีเซล และเชื ้อเพลิงสารอง
- บรรจุอยู่ในถังขนาด 500 ลบ.ม. ในบริเวณพื ้นที่
โครงการ ด้ วยปริมาณที่เพียงพอสาหรับโครงการ
เดินเครื่อง 1 วัน
6) กระบวนการผลิต
(1) กังหันก๊ าซ (Gas Turbine) ขนาด 37 เมกกะวัตต์ จานวน 2 ชุด
(2) กังหันไอน ้า (Steam Turbine) ขนาด 36 เมกกะวัตต์ จานวน 1 ชุด โดยมีสภาวะ ดังนี ้
▪
ไอน ้า ขนาดความดัน 11 บาร์ ปริมาณสูงสุด 50 ตัน/ชัว่ โมง
▪
สภาวะไอน ้าป้อนเข้ า 70 บาร์ อุณหภูมิ 510 องศาเซลเซียส
▪
ความดันเครื่องควบแน่น 0.096 บาร์ (ไม่มีไอน ้า)
▪
นา้ หล่อเย็นเข้ าเครื่ องควบแน่นมีอุณหภูมิ 33 องศาเซลเซียส และออกจากเครื่ อง
ควบแน่นมีอณ
ุ หภูมิ 40.31 องศาเซลเซียส
(3) Heat Recovery Steam Generator (HRSG) จานวน 2 ชุด สาหรับกาลังการผลิตของ
โครงการเป็ นกาลังการผลิตสูงสุดที่ Base Load เท่ากับ 110 เมกกะวัตต์
7) ภาวะมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตและระบบควบคุม
(1) คุณภาพอากาศที่เกิดจากกระบวนการสันดาปภายในกังหันก๊ าซ จากเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า
ดีเซล และมอเตอร์ จุดระบายสารมลพิษที่สาคัญ คือ ที่ปล่องระบายอากาศของ HRSG ซึ่งระบายอากาศเสียที่
อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส ด้ วยความเร็ว 25 เมตรต่อวินาที ความเข้ มข้ นของสารมลพิษที่ระบายออกมามีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีการควบคุมสารมลพิษ ดังนี ้

จัดทาโดย
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง 1992 จากัด
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- ใช้ ก๊าซธรรมชาติหรื อเชือ้ เพลิงที่มีปริ มาณกามะถันต่า (<0.2%) เพื่อลดก๊ าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ พร้ อมระบบเผาไหม้ ที่มีประสิทธิภาพสูงจะช่วยลดปริมาณฝุ่นละออง (PM)
และถ้ ามี ก ารควบคุ ม ให้ เกิ ด การเผาไหม้ อย่ างสมบู รณ์ จ ะควบคุ ม ปริ ม าณก๊ าซ
คาร์ บอนมอนอกไซด์ให้ เกิดน้ อยที่สดุ
- ติดตัง้ ระบบ Steam Injection เพื่ อลดปริ มาณก๊ าซออกไซด์ ของไนโตรเจน ที่ เกิ ดขึน้
จากกระบวนการเผาไหม้
(2) น ้าเสียที่ต้องบาบัดโดยระบบบาบัดส่วนกลางของนิคมฯ ได้ แก่
- น ้าล้ างทาความสะอาดเครื่ องจักร
- น ้าที่มีคราบน ้ามันปนเปื อ้ น
- น ้าเสียจากหน่วย Demineralization
- น ้าเสียจากสารเคมีที่ใช้ ล้าง HRSG
- น ้าทิง้ จากห้ องสุขภัณฑ์
- น ้า Condensate ที่มีสารปนเปื อ้ นอยู่
- น ้าปล่อยทิง้ จาก HRSG (Blowdown)
- น ้าปล่อยทิง้ จาก Cooling (Blowdown)
(3) กากของเสียจากการปฏิบตั ิงานของโครงการ เช่น สลัดจ์จากนา้ เสีย วัสดุสานักงาน ได้ แก่
ถังเปล่า ถูกส่งไปกาจัดที่เทศบาลตาบลแหลมฉบัง ถ้ าเป็ นกากของเสียอันตรายและนา้ มันหล่อลื่นจาก Gear
Box ที่เกิดขึน้ ในปริ มาณ 500 ลิตรต่อปี จะส่งไปกาจัดที่ศนู ย์กาจัดกากของเสีย GENCO หรื อหน่วยงานที่ได้ รับ
การรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ส่วน Resin ที่ไม่ใช้ แล้ ว จะส่งกลับบริษัทผู้จาหน่าย
(4) เสี ยงดังที่ มี แหล่ งก าเนิ ดมากที่ สุดมาจากเทอร์ ไบน์ ที่ ใช้ ในการเผาไหม้ (Combustion
turbine) นอกจากนี ้เสียงดังยังมาจากเครื่ องอัดอากาศ เพื่อเป็ นการลดเสียงของเครื่ องจักรดังกล่าว ทางโครงการ
จึงได้ ติดตัง้ ชุดลดเสี ยง (Silencer) ที่ระบบ Steam Injection และระบบ Deaerator ทาให้ ระดับเสี ยงที่บริ เวณ
รัว้ โครงการ มีค่าไม่เกิน 65 เดซิเบล (เอ) และมีการสร้ างผนังล้ อมรอบเทอร์ ไบน์ เพื่อป้องกันเสียงดัง

จัดทาโดย
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง 1992 จากัด
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โครงการโรงไฟฟ้าแหลมฉบัง
บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จากัด

1.3

แผนกำรดำเนินกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้ อม
การดาเนิน การตามมาตรการลดผลกระทบ และติด ตามตรวจสอบคุณ ภาพสิ่ง แวดล้ อ มของ
โครงการโรงไฟฟ้าแหลมฉบัง บริ ษัท บี. กริ ม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จากัด สามารถพิจ ารณารายละเอียด
ได้ ด ัง ตารางที ่ 1.1-ตารางที ่ 1.2 และแผนการด าเนิ น การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อม
ประจาปี 2562 ดังตารางที่ 1.3
ตำรำงที่ 1.1 แผนกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ประจำปี 2562
มำตรกำรลดผลกระทบ
ดาเนินการตามมาตรการ
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
- คุณภาพอากาศ
- เสียง
- คุณภาพน ้าผิวดิน
- นิเวศวิทยาทางน ้า
- การคมนาคม
- การจัดการกากของเสีย
- เศรษฐกิจ-สังคม
- สาธารณสุข
- อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

จัดทาโดย
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง 1992 จากัด
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โครงการโรงไฟฟ้าแหลมฉบัง
บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จากัด

ตำรำงที่ 1.2 รำยละเอียดแผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้ อม
คุณภำพสิ่งแวดล้ อม
1. คุณภำพอำกำศ
1.1 คุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศ

1.2 คุณภาพอากาศ
ในปล่องระบาย

2. ระดับเสียง
2.1 ระดับเสียงโดยทัว่ ไป

จุดเก็บตัวอย่ ำง

พำรำมิเตอร์

ควำมถี่ในกำรดำเนินกำร

1.
2.
3.
4.
1.
1.
2.

สานักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง - NO2, TSP, PM 10, SO2
วัดมโนรม
วัดแหลมฉบัง
บ้ านชากยายจีน
พื ้นที่โครงการ
- WS/WD
ปล่อง HRSG#1
- NOX, TSP, SO2 (เฉพาะกรณีทใี่ ช้ เชื ้อเพลิงน ้ามัน
ปล่อง HRSG#2
ดีเซล), CO

- 2 ครัง้ ต่อปี ช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และ
มรสุม ตะวัน ตกเฉี ย งใต้ โดยท าการตรวจวัด
ครัง้ ละ 7 วันติดต่อกัน

1.
2.
3.
4.
5.

บริเวณพื ้นที่ทางานในโรงไฟฟ้า
ภายในบริเวณพื ้นที่โรงไฟฟ้า (รัว้ )
วัดแหลมฉบัง
บ้ านทุ่ง
โรงเรี ยนเทคโนโลยีศรี ราชา

- 4 ครัง้ ต่อปี

จัดทาโดย
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง 1992 จากัด

- Leq 24 hr., Ldn

- ตลอดเวลาที่ดาเนินการ (ติดตั ้งถาวร)
- ครัง้ คราว ปี ละ 2 ครัง้
- CEMS ต รวจ วั ด เฉ พ า ะ NOX CO แ ล ะ O2
ตลอดช่วงเวลาดาเนินโครงการและต้ องมีการ
ตรวจสอบความถูกต้ อง (Audit) ตามข้ อกาหนด
ของทางราชการหรื อ หน่ ว ยงานที่ อ้ างอิ ง ได้
(U.S. EPA.-40CFR Part 60)
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โครงการโรงไฟฟ้าแหลมฉบัง
บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จากัด

ตำรำงที่ 1.2 รำยละเอียดแผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้ อม (ต่ อ)
คุณภำพสิ่งแวดล้ อม
3. คุณภำพนำ้
3.1 คุณภาพน ้าทิ ้ง
4. กำรคมนำคม
5. กำรจัดกำรกำกของเสีย

6. เศรษฐกิจ-สังคม
7. อำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัย

จุดเก็บตัวอย่ ำง

พำรำมิเตอร์

1. จุดระบายน ้าของโรงไฟฟ้าก่อนไหลลง - Temperature, DS, SS, pH, DO, BOD5, COD,
รางระบายน ้าทิ ้งของนิคมฯ
Cl-, Phosphate, Conductivity, Grease and Oil
1. ตลอดเส้ นทางขนส่งของโรงไฟฟ้า
- บันทึกปริมาณการจราจรในรูปของ AADT
- บันทึกการเกิดอุบตั ิเหตุ
1. พื ้นที่โรงไฟฟ้า
- บันทึกข้ อมูลขยะของโรงไฟฟ้า
· ชนิด
· ปริมาณ
- ประเมินความเหมาะสมของการจัดการขยะ
1. ชุมชนบ้ านทุ่ง
- ทัศนคติ
2. ชุมชนบ้ านแหลมฉบัง
1. หน่วยปฐมพยาบาล
- ตรวจสุขภาพคนงานประจาปี
- ตรวจการทางานของอวัยวะ
· เอ็กซเรย์ปอด
· สมรรถภาพการมองเห็น
· สมรรถภาพการได้ ยิน
2. ภายในโรงไฟฟ้าและสถานีฝึกอบรม - ฝึ กปฏิบตั ิแผนฉุกเฉิน
อื่นๆ ที่เหมาะสม
3. ภายในโรงไฟฟ้า
- วัดระดับเสียงในสถานประกอบการ

จัดทาโดย
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง 1992 จากัด

ควำมถี่ในกำรดำเนินกำร
- 2 ครัง้ ต่อปี
- ทุกๆ เดือน
- ทุกๆ เดือน

- 1 ครัง้ ทุก 1 ปี ในช่วงดาเนินการ
- ตรวจสุขภาพคนงานทุก 1 ปี
- ตรวจการทางานของอวัยวะคนงาน ทุก 1 ปี

- ฝึ กปฏิบตั ิแผนฉุกเฉินทุก 1 ปี
- ตรวจวัดระดับเสียงในที่ทางาน ทุก 3 เดือน
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โครงการโรงไฟฟ้าแหลมฉบัง
บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จากัด

ตำรำงที่ 1.3 แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้ อม ประจำปี 2562
คุณภำพสิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ ำง
1. คุณภำพอำกำศ
1.1 คุณภาพอากาศ
1. สานักงานนิคมอุตสาหกรรม
ในบรรยากาศ
แหลมฉบัง
2. วัดมโนรม
3. วัดแหลมฉบัง
4. บ้ านชากยายจีน
1. พื ้นที่โครงการ
1.2 คุณภาพอากาศ
ในปล่องระบาย
2. ระดับเสียง
2.1 ระดับเสียง
โดยทัว่ ไป

1. ปล่อง HRSG#1
2. ปล่อง HRSG#2

1.
2.
3.
4.
5.

พำรำมิเตอร์

- NO2, TSP, PM 10, SO2 Plan :
Action :

✓

✓

✓

✓

- WS/WD

Plan :
Action :
- NOX, TSP, SO2 (เฉพาะ Plan :
กรณี ที่ใช้ เชือ้ เพลิงนา้ มัน Action :
ดีเซล), CO

บริเวณพื ้นที่ทางานในโรงไฟฟ้า - Leq 24 hr., Ldn
ภายในบริเวณพื ้นที่โรงไฟฟ้า (รัว้ )
วัดแหลมฉบัง
บ้ านทุ่ง
โรงเรี ยนเทคโนโลยีศรี ราชา

จัดทาโดย
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง 1992 จากัด

กำรปฏิบัติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

Plan :
Action :

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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โครงการโรงไฟฟ้าแหลมฉบัง
บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จากัด

ตำรำงที่ 1.3 แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้ อม ประจำปี 2562 (ต่ อ)
คุณภำพสิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ ำง
พำรำมิเตอร์
3. คุณภำพนำ้
3.1 คุณภาพน ้าทิ ้ง
1. จุดระบายน ้าของโรงไฟฟ้า - Temperature, DS, SS, pH,
ก่อนไหลลงรางระบายน ้าทิ ้ง
DO, BOD5, COD, Cl-,
ของนิคมฯ
Phosphate, Conductivity,
Grease and Oil
4. กำรคมนำคม
1. ตลอดเส้ นทางขนส่งของ - บันทึกปริมาณการจราจรในรูป
โรงไฟฟ้า
ของ AADT
- บันทึกการเกิดอุบตั ิเหตุ
5. กำรจัดกำรกำก
ของเสีย

1. พื ้นที่โรงไฟฟ้า

6. เศรษฐกิจ-สังคม

1. ชุมชนบ้ านทุ่ง
2. ชุมชนบ้ านแหลมฉบัง

จัดทาโดย
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง 1992 จากัด

กำรปฏิบัติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
Plan :
Action :

Plan :
Action :

- บันทึกข้ อมูลขยะของโรงไฟฟ้า Plan :
· ชนิด
Action :
· ปริมาณ
- ประเมิ น ความเหมาะสมของ
การจัดการขยะ
- ทัศนคติ

Plan :
Action :

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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โครงการโรงไฟฟ้าแหลมฉบัง
บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จากัด

ตำรำงที่ 1.3 แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้ อม ประจำปี 2562 (ต่ อ)
กำรปฏิบัติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
พำรำมิเตอร์
- ตรวจสุขภาพคนงานประจาปี Plan :
✓
Action :
- ตรวจการทางานของอวัยวะ
· เอ็กซเรย์ปอด
· สมรรถภาพการมองเห็น
· สมรรถภาพการได้ ยิน
2. ภายในโรงไฟฟ้าและสถานี - ฝึ กปฏิบตั ิแผนฉุกเฉิน
Plan :
ฝึ กอบรมอื่นๆ ที่เหมาะสม
✓
Action :
3. ภายในโรงไฟฟ้า
- ร ะ ดั บ เสี ย ง ใ น ส ถ า น Plan :
ประกอบการ
✓
✓
✓
✓
Action :

คุณภำพสิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ ำง
7. อำชีวอนำมัยและ 1. หน่วยปฐมพยาบาล
ควำมปลอดภัย

จัดทาโดย
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง 1992 จากัด
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