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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำร
บริ ษัท มิ ต รผล ไบโอ-เพาเวอร์ จากั ด ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ 99 หมู่ 10 ต าบลโคกสะอาด อาเภอภู เ ขี ย ว จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ
เป็ น บริ ษั ท ในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม น้ าตาลมิ ต รผล เพื่ อ จุ ด ประสงค์ ห ลั ก ในการผลิ ต ไอน้ า และไฟฟ้ า ให้ โ รงงานน้ าตาล
มิ ต รภู เ ขี ย ว บริ ษัท รวมเกษตรกรอุ ต สาหกรรม จากั ด และโรงงานในกลุ่ มอุ ท ยานมิ ต รผล อาเภอภู เ ขี ย ว จั ง หวั ด ชั ย ภูมิ
นอกจากนี้ส่วนที่เกินใช้จะจาหน่ายให้กับ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตและการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค โดยได้รับความเห็นชอบในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังนี้
- จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงและขยายกาลังการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงงาน
น้าตาล ในนามบริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จากัด ซึ่งได้รับหนังสือพิจารณาเห็นชอบจากสานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009/13214 ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546
- แจ้งเปลี่ยนชื่อเจ้าของโครงการ จากบริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จากัด เป็นบริษัท ภูเขียว ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี
จ ากั ด กั บ ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มซึ่ ง ส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีหนังสือตอบรับทราบตามหนังสือเลขที่ ทส 1009/3856 ลงวันที่ 7 เมษายน
พ.ศ. 2547
- จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและเพิ่มกาลังการผลิตไฟฟ้าจาก
หม้อไอน้าเดิ ม ในนามบริษัท ภูเขียว ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี จากัด ซึ่งได้รับหนังสื อพิ จารณาเห็ นชอบจากส านั ก งาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.7/9720 ลงวันที่ 25 ธันวาคม
พ.ศ. 2551
- จัดทารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้ า
ภูเขียว (ครั้งที่ 2) พร้อมแจ้งเปลี่ยนชื่อจากบริษัท ภูเขียว ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี จากัด เป็นบริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์
จากั ด ซึ่ งได้ รั บหนั งสื อพิ จารณาเห็ นชอบจากส านั กงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อม
ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.7/11332 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สืบเนื่องจากโรงงานน้าตาลมิตรภูเขียวมีนโยบายขยายกาลังการผลิต ทาให้มีความต้องการใช้ไอน้าและไฟฟ้าเพิ่ มขึ้ น
ดังนั้นบริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จากัด ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงงานน้าตาลมิตรภูเขียว (รูปที่ 1-1) จึงมีนโยบายขยาย
กาลังการผลิตเพื่อรองรับกิจการดังกล่าว โดยจะทาการติดตั้งหม้อไอน้าขนาด 140 ตัน/ชั่วโมง จานวน 1 ชุด และเครื่องกาเนิด
ไฟฟ้ าอี ก 1 ชุ ด ขนาดตามค่ าการออกแบบเครื่ องจั กรติ ดตั้ ง เท่ ากั บ 26 เมกะวั ตต์ (เครื่ องจั กรที่ ติ ดตั้ งเพิ่ มเติ มนี้ จะเรียกว่า
“Block 2”)โดยจากเดิม มี 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มแรก เรียกว่า “Block 1” (ประกอบด้วย หม้อไอน้าขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง
จานวน 2 ชุด เครื่องกาเนิดไฟฟ้าขนาด 41 เมกะวัตต์ จานวน 1 ชุด และขนาด 11.4 เมกะวัตต์ จานวน 1 ชุด หอหล่อเย็น
จานวน 2 ชุด และลานไก จานวน 2 ชุด) กลุ่มสอง เรียกว่า “Block 3” (ประกอบด้วยหม้อไอน้าขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง จานวน
3 ชุด และหม้อไอน้าขนาด 130 ตัน/ชั่วโมง จานวน 1 ชุด เครื่องกาเนิดไฟฟ้าขนาด 12 เมกะวัตต์ จานวน 2 ชุด) นอกจากนี้จะ
มีการขยายพื้นที่ลานกองเชื้อเพลิง พร้อมการปรับปรุงแนวติดตั้งตาข่ายและแนวปลูกต้นไม้ รวมทั้งปรับปรุงบ่อตกตะกอน และ
จัดทาระบบบาบัดน้า Regeneration ทั้งนี้โครงการได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชานาญการของสานักงานนโยบาย
แ
ล
ะ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ ทส 1009.7/6335 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ซี่งกาหนดให้โครงการต้องเสนอ
รายงานผลการปฏิบัติการตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน
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ดังนั้นเพื่อตระหนักถึงการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จากัด จึงได้มอบหมายให้ บริษัท
ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด ซึ่งเป็นนิติบุคคล และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้ อม
ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ทะเบียนเลขที่ ว-145 และได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
มอก.17025: 2005 จากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นผู้ดาเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
จัดทารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกั นและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้ าภูเขียว ส่วนขยายระยะที่ 2 ของบริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จากัด เพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่
เกี่ ยวข้ องทุ ก 6 เดื อน ส าหรั บ รายงานฉบั บนี้ เป็ นรายงานฉบั บที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2563 (ระหว่ างเดื อนมกราคม-มิ ถุ นายน
พ.ศ. 2563)
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1.2 ที่ตั้งโครงกำร
โครงการโรงไฟฟ้าภูเขียว ส่วนขยายระยะที่ 2 ของบริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จากัด โครงการตั้งอยู่กับโรงน้าตาล
มิตรภูเขียว เลขที่ 99 หมู่ที่ 10 ตาบลโคกสะอาด อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่บนพื้นที่รวม 106.35 ไร่ แสดงที่ตั้งโครงการ
ดังรูปที่ 1-2 โดยมีเขตติดต่อกับพื้นที่รอบโครงการ ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดกับ พื้นที่โรงงานน้าตาลมิตรภูเขียว

ทิศใต้

ติดกับ พื้นที่โรงงานน้าตาลมิตรภูเขียว

ทิศตะวันออก

ติดกับ บ้านโคกสะอาด

ทิศตะวันตก

ติดกับ พื้นที่ไร่อ้อย
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รูปที่ 1-2 ที่ตั้งโครงกำร
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1.3 รำยละเอียดโครงกำร
ช่ ว งด าเนิ น การผลิ ต ของโครงการ ทางโครงการจะด าเนิ น การผลิ ต ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การผลิ ต ของโรงงานน้ าตาล
โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1-1
ตำรำงที่ 1-1 ช่วงดำเนินกำรผลิตของโครงกำร
ช่วงดำเนินกำรผลิต
1. ช่วงหีบอ้อย
2. ช่วงละลายน้าตาลและขายไฟอย่างเดียว
3. ช่วงปิดหีบและหยุดละลายน้าตาล

กำรดำเนินกำรผลิต
เริ่มประมาณเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมของปีถัดไป
ประมาณเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน
กลางเดือนพฤศจิกายนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน

1.3.1 เชื้อเพลิงและสำรเคมี
1) เชื้อเพลิง
1.1) ประเภทของเชื้อเพลิง
โครงการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อผลิตไฟฟ้าและไอน้าทั้งหมด ประกอบด้วย กากอ้อย (เชื้อเพลิงหลัก) แกลบ เปลือกไม้
ยูคาลิปตัส (ชิ้นไม้สับ) ใบอ้อยและยอดอ้อย (เชื้อเพลิงเสริม)
1.2) ปริมำณกำรใช้และแหล่งที่มำ
- กำกอ้อย : โครงการมีความต้องการใช้กากอ้อยเป็ นเชื้อเพลิ งปริมาณ 1,350,000 ตัน/ปี (ได้มาจากโรงงานน้ าตาล
2 แห่ง คือ โรงน้าตาลมิตรภูเขียว อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1,120,000 ตัน/ปีและโรงงานน้าตาลมิตรภูเวียง 230,000 ตัน/ปี พบว่า
โครงการยังมีความต้องการกากอ้อยอีก 341,427 ตัน/ปี หรือคิดเป็นเชื้อเพลิงเสริมประมาณ 217,498 ตัน/ปี
- แกลบ : โครงการมีความต้องการใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง ปริมาณ 178,054 ตัน/ปี ซึ่งมาจากโรงสีข้าวในพื้นที่ใกล้เคียง
และกลุ่มพ่อค้าคนกลาง ในพื้นที่ใกล้เคียงรัศมีไม่เกิน 150 กิโลเมตร และจากความต้องการในการเจรจาเบื้องต้น พบว่า สามารถจั ดหา
ได้ประมาณ 200,000 ตัน/ปี ซึ่งมีความเพียงพอที่ทางโครงการสามารถนามาใช้ได้
- เปลือกไม้ยูคำลิปตัส (ชิ้นไม้สับ) : โครงการมีความต้องการใช้เปลื อกไม้ยูคาลิปตั สเป็นเชื้ อเพลิงปริมาณ 20,947
ตัน/ปี รับซื้อเฉพาะเปลือกไม้ยูคาลิปตัส (ชิ้นไม้สับ) จากผู้รับสับไม้ที่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้และกระทรวงอุตสาหกรรมเท่านั้น
- ใบอ้ อ ยและยอดอ้อ ย : โครงการมี ความต้ องการใช้ ใบอ้ อย และยอดอ้ อยเป็ นเชื้ อเพลิ ง ปริมาณ 18,497 ตัน/ปี
ซึ่งได้มาจากเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงรัศมีไม่เกิน 150 กิโลเมตร และจากความต้องการใช้เพิ่มขึ้นในการเจรจาเบื้องต้น พบว่า สามารถ
จัดหาได้ประมาณ 30,000 ตัน/ปี ซึ่งมีความเพียงพอที่ทางโครงการสามารถนามาใช้ได้
1.3) กำรจัดกำรเชื้อเพลิง
กำรจัดกำรลำนกองเก็บกำกอ้อย : โครงการมีพื้นที่ลานกองกากอ้อยทั้งหมด 82,595 ตารางเมตร ลักษณะเป็น
ลานเปิดโล่งเทคอนกรีต ความลาดเอียง 1 : 100 สามารถกองเก็บได้รวม 400,000 ตันมีการกองเชื้อเพลิงสูง 18 เมตร ลักษณะการ
กองเป็นแบบกองใหญ่ กองเดี ย ว ยกคันกองรู ปสี่ เหลี่ย มคางหมู โดยเว้นพื้นที่ ว่างโดยรอบกองไว้ประมาณ 6 เมตร (รูปที่ 1-3)
ทางโครงการได้จัดให้มีระบบหัวพ่นน้า (Sprinkler) เพิ่มเติม เพื่อใช้ดับเพลิงกรณีเกิดเพลิงไหม้ให้ครอบคลุมพื้นที่ลานกองเก็บ กาก
อ้อยทั้งหมด
ทั้งนี้โครงการได้ จัดท ารางระบายน้าโดยรอบพื้ นที่ล านกองเชื้อเพลิง เป็นรางเปิดขนาดความกว้าง 1 เมตร
ความลาดเอียง 1 : 100 มีปริมาตรการกักเก็บน้าประมาณ 764 ลูกบาศก์เมตร (รูปที่ 1-3) น้าที่กักเก็บไว้ในรางระบายน้ารอบลาน
กองเก็บเชื้อเพลิง โครงการจะหมุนเวียนกลับมาใช้ในการฉีดพรมกองเก็บเชื้อเพลิงแต่ละกอง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
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แต่หากเกินความต้องการใช้งานจะระบายลงสู่บ่อตกตะกอนต่อไป โดยระหว่างรางระบายน้ากับบ่อตกตะกอนได้จัดให้มีตะแกรงกั้ น
เพื่อป้องกันมิให้เชื้อเพลิงที่ปนมากับน้าไหลลงบ่อพักน้า ซึ่งเชื้อเพลิงที่ดักด้วยตะแกรง ได้จัดให้มีพนักงานในการเก็บกวาดและทา
ความสะอาดเพื่อป้องกันการอุดตันของตะแกรงและนามากองรวมกับกองเชื้อเพลิงเพื่อนากลับไปใช้ใหม่
กำรจัดกำรอำคำรกองเก็บกำกอ้อย : นอกจากลานกองเก็บเชื้อเพลิงแล้ว ทางโครงการยังได้จัดให้มีอาคารกอง
เก็บกากอ้อยอีก 2 แห่ง ได้แก่ อาคารขนาดพื้นที่ประมาณ 2,280 ตารางเมตร สามารถเก็บสารองกากอ้อยได้ประมาณ 22,800
ลูกบาศก์เมตร และอาคารเก็บกากอ้ อย ซึ่งมีขนาดพื้นที่ 1,250 ตารางเมตร สามารถเก็บสารองกากอ้ อยได้ประมาณ 12,500
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งทั้ง 2 แห่ง จะอยู่ในบริเวณลานกองกากอ้อย ลักษณะของอาคารเปิดโล่งทั้ง 4 ด้าน ความสูง ประมาณ 25 เมตร
(รูปที่ 1-3) ใช้สาหรับกองเก็บกากอ้อยก่อนป้อนเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้า
กำรจัดกำรแกลบ : โครงการมีลานกองแกลบบริเวณลานกองกากอ้อยลานใน ซึ่งมีขนาดพื้นที่ 12,029 ตาราง
เมตร มีลักษณะเป็นลานเปิดโล่งเทคอนกรีต ความลาดเอียง 1 : 100 สามารถเก็บกองได้ประมาณ 25,000 ตัน ทั้งนี้บริเวณดังกล่าว
มีรางระบาย ซึ่งเป็นรางเปิดขนาดความกว้ าง 1 เมตร ลึก 50 เซนติเมตร ความลาดเอี ยง 1 : 100 โดยรางระบายน้าดั ง กล่ า ว
จะระบายน้าลงสู่บ่อตกตะกอนขนาด 50,000 ลูกบาศก์เมตรของโครงการ (รูปที่ 1-3)
กำรจัดกำรเปลือกไม้ยูคำลิปตัส (ชิ้นไม้สับ) : เปลือกไม้ยูคาลิปตัส (ชิ้นไม้สับ) ที่ใช้งานจะกองเก็บไว้ในบริเ วณ
อาคารเก็บเศษไม้/เปลือกไม้เดิม ซึ่งมีขนาดพื้นที่ 834 ตารางเมตร (รูปที่ 1-3) โดยอยู่ด้านหลังอาคารเก็บกากอ้อย
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1.4) มำตรกำรป้องกันและเฝ้ำระวังกำรฟุ้งกระจำยของฝุ่นละอองในขั้นตอนกำรขนส่ง และกำรเก็บกองเชื้อเพลิง
โครงการมีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านการฟุ้งกระจายในขั้นตอนการขนส่งเชื้อเพลิงต่างๆ โดยรถบรรทุก
เชื้อเพลิงทุกคันต้องกาหนดเป็ นเงื่อนไขของสัญ ญาจ้างจะต้องปิดคลุมอย่างมิดชิดป้ องกันการตกหล่ นฟุ้ง กระจายตลอดเส้ นทาง
การขนส่งจากต้นทางเข้าสู่โครงการ ซึ่ งต้องทาการตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของรถบรรทุกก่อนเข้าสู่พื้นที่โครงการทุกครั้ง
และภายหลังการลงเชื้อเพลิงเรียบร้อยแล้ว รถบรรทุกเชื้อเพลิงต้องทาความสะอาดเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเศษเชื้อเพลิง
ที่ติดอยู่กับรถบรรทุกก่อนออกนอกพื้นที่โครงการ
สาหรับมาตรการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในบริเวณลานกองเก็บกากอ้อยและลานกองแกลบ มีดังนี้
1) พื้นที่ลำนกองเก็บกำกอ้อย
- กาหนดให้มีความสูงของกองกากอ้อยไม่เกิน 18 เมตร
- ฉีดพรมน้าในทิศทางการฟุ้งกระจายของกากอ้อยวันละ 2 ครั้ง และในกรณีที่มีลมแรง
- ปลูกสนประดิพัทธ์รอบลานกองกากอ้อยด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันตก จานวน 2 แถว เพื่อชะลอความเร็ว
ลมที่พัดผ่านกองกากอ้อย ซึ่งครอบคลุมถึงอาคารเก็บเชื้อเพลิงเสริม (เปลือกไม้ยูคาลิปตัส (ชิ้นไม้สับ)) รวมทั้งเป็นการสร้างสภาพภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม
- ติ ด ตั้ ง ตาข่ า ยสู ง ประมาณ 20 เมตร รอบลานกองเก็ บ กากอ้ อ ย ขนาดของตาข่ า ยประมาณ 3 มิ ล ลิ เ มตร
ซึ่งครอบคลุมถึงอาคารเก็บเชื้อเพลิงเสริม (เปลือกไม้ยูคาลิปตัส (ชิ้นไม้สับ)) เพื่อดักกากอ้อยและช่วยลดแรงลมที่พัดผ่านลานกอง
กากอ้อย ซึ่งครอบคลุมถึงอาคารเก็บเชื้อเพลิงเสริม (เปลือกไม้ยูคาลิปตัส (ชิ้นไม้สับ))
- ใช้ผ้าใบคลุมกองกากอ้อยประมาณ 1 ใน 2 ของกองเพื่อป้องกันไม่ให้กากอ้อยปลิวและกันการเปียกชื้นในช่วงฤดูฝน
- ติดตั้งถุงลม (Wind Sock) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสังเกตทิศทางการพัดของลมและใช้เป็นสัญญาณในการ
ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่ลานกองกากอ้อยในทิศทางใต้ลม
2) พื้นที่ลำนกองแกลบ
- ใช้ผ้าใบคลุมกองแกลบทั้งกองเพื่อป้องกันไม่ให้แกลบปลิวและกันการเปียกชื้นในกรณีฝนตก
- ฉีดพรมน้ากองแกลบในทิศทางการฟุ้งกระจายของแกลบวั นละ 1 ครั้ง และในกรณีที่มีลมแรง
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2) สำรเคมี
ข้อมูลปริมาณความต้องการใช้สารเคมี ดังแสดงในตารางที่ 1-2
ตำรำงที่ 1-2 ปริมำณควำมต้องกำรใช้สำรเคมี
ชื่อสำรเคมี

สถำนะของสำร

Ammonia 25%

ของเหลว ไม่มีสี กลิ่นฉุน

Phosphate
(Polytreat SRH)

เป็นผงสีขาว

Neutralizer Amine
(MCC-N)

ของเหลวใส สีเหลือง
มีกลิ่นแอมโมเนีย

ควำมเป็นอันตรำย

ปริมำณกำรใช้
(กิโลกรัม/เดือน)

For Boiler and Feed Water System
- ถ้ า สั ม ผั ส ถู ก ผิ ว หนั ง ให้ ล้ า งด้ ว ยสบู่ แ ละน้ าอย่ า ง น้ อ ย
167
15 นาที และถอดชุ ดที่เ ปื้ อ นออก ถ้ า หลั ง ล้ า งยั งมี อาการ
ระคายเคือง รีบนาส่งแพทย์
- ถ้าสูดดมให้ย้ายผู้ป่วยมาในที่อากาศบริสุทธิ์ และรีบนาส่ง
แพทย์
- ถ้าเข้าตาให้เปิดน้าไหลผ่านตาอย่างน้อย 10-15 นาที
- ถ้ า กลื นกิ นให้ ดื่ มน้ า ม า ก ๆ ไม่ ค ว รท า ให้ อ า เ จี ย น
(อาจทาให้กัดกร่อนจนทะลุ) ห้ามปรับสภาพสารให้เป็นกลาง
- ถ้าสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้าสะอาดอย่างน้อย
771
15 นาที
- ถ้าเข้าตาให้ล้างน้าสะอาด 10-15 นาที แล้วนาส่งแพทย์
- ถ้ าสั ม ผั ส ถู กผิ ว หนั ง ให้ ล้ า งด้ ว ยน้ าสะอาด อย่ า งน้ อ ย
310
15 นาที ถอดเสื้อผ้าที่เปื้ อนออก ถ้ายังมีอาการระคายเคื อง
รีบนาผู้ป่วยไปพบแพทย์

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 by TISI, ISO/IEC 17025:2017 by DSS

กำรขนส่งเข้ำสู่โครงกำร
ประเภท
ควำมถี่
รถบรรทุก
กำรขนส่ง

ภำชนะบรรจุ

สถำนทีจ่ ัดเก็บ

ถัง 500 ลิตร

อาคารเก็บ
สารเคมี

รถ 6 ล้อ

1 ครั้ง/เดือน

กล่อง 20 กก.

อาคารเก็บ
สารเคมี

รถ 6 ล้อ

1 ครั้ง/เดือน

ถัง 500 ลิตร

ระบบผลิตน้า

รถ 6 ล้อ

1 ครั้ง/เดือน

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าภูเขียว ส่วนขยายระยะที่ 2 (ระยะดาเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2563
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จากัด
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ตำรำงที่ 1-2 (ต่อ) ปริมำณควำมต้องกำรใช้สำรเคมี
ชื่อสำรเคมี

สถำนะของสำร

NaOH 98%

ของแข็งสีขาว ไม่มีกลิ่น

PAC 30%

เป็นผงสีเหลือง ไม่มีกลิ่น

Anion Polymer

เป็นผงสีขาว

NaOCl 10%

ของเหลวสีเหลืองใส
มีกลิ่นฉุน
ผลึกเม็ด สีขาวร่วน
ไม่มีกลิ่น

NaCl
HCl 35%

เป็นได้ทั้งของเหลวและ
ก๊าซไม่มีสี

ควำมเป็นอันตรำย

ปริมำณกำรใช้
(กิโลกรัม/เดือน)

- ถ้าสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้าทันทีเป็นเวลาอย่างน้อย 15
930
นาที ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออก แล้วนาผู้ป่วยไปพบแพทย์
- ถ้าเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้าสะอาด 10-15 นาที แล้วนาผู้ป่วยไปพบ
แพทย์
- ถ้าสูดดมให้รีบย้ายผู้ป่วยมาอยู่ที่อากาศบริสุทธิ์ รีบนาส่งแพทย์
For Water Treatment Plant
- ถ้าสัมผัสผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้าสะอาด 10-15 นาที และนาส่ง
5,005.0
แพทย์
- ถ้าเข้าตาให้ล้างน้าสะอาด 15 นาที และนาส่งแพทย์
- ถ้าสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้าสะอาด 10-15 นาที
44
- ถ้าเข้าตาให้ล้างออกด้วยน้าสะอาด 10-15 นาที
- ถ้าสูดดมให้รีบย้ายผู้ป่วยมาอยู่ที่อากาศบริสุทธิ์ รีบนาส่งแพทย์
- ถ้าสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้าสะอาด 10-15 นาที
6,793
- ถ้าเข้าตาให้ล้างออกด้วยน้าสะอาด 10-15 นาที แล้วนาส่งแพทย์
- ถ้าสัมผัสถูกผิวหนังล้างบริเวณที่โดนสารด้วยน้าสบู่
21,452
- ถ้าเข้าตาให้ล้างออกด้วยน้าสะอาด 10-15 นาที แล้วนาส่งแพทย์
- ถ้าสูดดมให้รีบย้ายผู้ป่วยมาอยู่ที่อากาศบริสุทธิ์ รีบนาส่งแพทย์
- ถ้าสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้าสะอาด 10-15 นาทีถอด
5,959
เสื้อผ้าที่เปื้อนออก ถ้ายังมีอาการระคายเคือง รีบนาผู้ป่วยไปพบ
แพทย์
- ถ้าเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้าสะอาด 10-15 นาที แล้วนาผู้ป่วยไปพบ
แพทย์
- ถ้าสูดดมให้รีบย้ายผู้ป่วยมาอยู่ที่อากาศบริสุทธิ์ รีบนาส่งแพทย์

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 by TISI, ISO/IEC 17025:2017 by DSS

กำรขนส่งเข้ำสู่โครงกำร
ประเภท
ควำมถี่
รถบรรทุก
กำรขนส่ง
รถ 6 ล้อ
1 ครั้ง/เดือน

ภำชนะบรรจุ

สถำนทีจ่ ัดเก็บ

ถัง 500 ลิตร

อาคารเก็บ
สารเคมี

ถุง 50 กก.

อาคารเก็บ
สารเคมี

รถ 6 ล้อ

2 ครั้ง/เดือน

ถุง 50 กก.

อาคารเก็บ
สารเคมี

รถ 6 ล้อ

5 ครั้ง/เดือน

ถัง 500 ลิตร

อาคารเก็บ
สารเคมี
อาคารเก็บ
สารเคมี

รถ 6 ล้อ

2 ครั้ง/เดือน

รถ 6 ล้อ

2 ครั้ง/เดือน

ระบบผลิตน้า

รถ 6 ล้อ

1 ครั้ง/เดือน

ถุง 50 กก.
ถัง 500 ลิตร

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าภูเขียว ส่วนขยายระยะที่ 2 (ระยะดาเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2563
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จากัด
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ตำรำงที่ 1-2 (ต่อ) ปริมำณควำมต้องกำรใช้สำรเคมี
ชื่อสำรเคมี

สถำนะของสำร

ควำมเป็นอันตรำย

NaOH 50%

ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
สัมผัสแล้วลื่นเหมือนสบู่

Polytreat SRB

ของเหลวใส สีเหลือง

Biotreat 355
(Biocide)

ของเหลวใส

NaOCl 10%

ของเหลวสีเหลืองใส
มีกลิ่นฉุน

H2SO4 98%

ของเหลวไม่มีสี

TCE1B725
(Scalinhibitor)

ของเหลวใส สีเหลือง

- ถ้าสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้าทันทีเป็นเวลาอย่างน้อย 15
นาที ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออก แล้วนาผู้ป่วยไปพบแพทย์
- ถ้าเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้าสะอาด 10-15 นาที แล้วนาผู้ป่วยไปพบ
แพทย์
- ถ้าสูดดมให้รีบย้ายผู้ป่วยมาอยู่ที่อากาศบริสุทธิ์ รีบนาส่งแพทย์
- ถ้าสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้าสะอาดอย่างน้อย 15 นาที ถ้า
ยังมีอาการระคายเคือง รีบนาผู้ป่วยไปพบแพทย์
- ถ้าเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้าสะอาด 10-15 นาที แล้วนาผู้ป่วยไปพบ
แพทย์
- ถ้าสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยน้ากับสบู่อย่างน้อย15 นาที ถ้ายังมี
อาการระคายเคือง รีบนาส่งไปพบแพทย์
- ถ้าเข้าตาให้ล้างออกด้วยน้าสะอาด 10-15 นาที แล้วนาผู้ป่วยไปพบ
แพทย์
- ถ้าสูดดมให้รีบย้ายผู้ป่วยมาอยู่ที่อากาศบริสุทธิ์ รีบนาส่งแพทย์
- ถ้าสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้าสะอาด 10-15 นาที
- ถ้าเข้าตาให้ล้างออกด้วยน้าสะอาด 10-15 นาที แล้วนาผู้ป่วยไป
พบแพทย์
- ถ้าสูดดมให้รีบย้ายผู้ป่วยมาอยู่ที่อากาศบริสุทธิ์ รีบนาส่งแพทย์
- ถ้าสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยน้าสะอาดอย่างน้อย 15 นาที ถ้ายังมี
อาการระคายเคือง รีบนาส่งแพทย์
- ถ้าเข้าตาให้ล้างออกด้วยน้าสะอาด 10-15 นาที แล้วนาผู้ป่วยไป
พบแพทย์
- ถ้าสูดดมให้รีบย้ายผู้ป่วยมาอยู่ที่อากาศบริสุทธิ์ รีบนาส่งแพทย์
- ถ้าสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้าสะอาด
- ถ้าเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้าปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที แล้วนา
ผู้ป่วยไปพบแพทย์
- ถ้าสูดดมให้รีบย้ายผู้ป่วยมาอยู่ที่อากาศบริสุทธิ์ รีบนาส่งแพทย์
- ถ้ากลืนกินห้ามทาให้อาเจียน แล้วนาส่งแพทย์

ที่มา : บริษัท มิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ จากัด; เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 by TISI, ISO/IEC 17025:2017 by DSS

กำรขนส่งเข้ำสู่โครงกำร
ประเภท
ควำมถี่
รถบรรทุก
กำรขนส่ง
รถ 6 ล้อ
1 ครั้ง/เดือน

ปริมำณกำรใช้
(กิโลกรัม/เดือน)

ภำชนะบรรจุ

สถำนทีจ่ ัดเก็บ

6,555

ถัง 500 ลิตร

อาคารเก็บ
สารเคมี

62

ถัง 50 ลิตร

อาคารเก็บ
สารเคมี

รถ 6 ล้อ

2 ครั้ง/เดือน

143

ถัง 50 ลิตร

อาคารเก็บ
สารเคมี

รถ 6 ล้อ

2 ครั้ง/เดือน

3,933

ถัง 200 ลิตร

อาคารเก็บ
สารเคมี

รถ 6 ล้อ

2 ครั้ง/เดือน

6,579

ถัง 50 ลิตร

อาคารเก็บ
สารเคมี

รถ 6 ล้อ

2 ครั้ง/เดือน

715

ถัง 50 ลิตร

อาคารเก็บ
สารเคมี

รถ 6 ล้อ

2 ครั้ง/เดือน

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าภูเขียว ส่วนขยายระยะที่ 2 (ระยะดาเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2563
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จากัด
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กำรขนส่งและกำรจัดเก็บสำรเคมี
ทางโครงการจะขนส่งสารเคมี สู่โครงการด้วยรถบรรทุกก่อนเก็บกักไว้ยังบริเวณอาคารเก็บสารเคมี ขนาดพื้นที่ 48
ตารางเมตร ซึ่งมีระบบระบายน้าเป็นรางระบายน้าแบบรางเปิด ขนาดความกว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร เพื่อรวบรวม
น้ าฝนที่ ต กลงจากหลั ง คาอาคารไปยั ง รางระบายน้ าฝนของโครงการ ทั้ ง นี้ ใ นการท าความสะอาดบริ เ วณอาคารเก็ บ สารเคมี
ได้กาหนดให้มีพนักงานจัดเก็บและทาความสะอาดเป็นประจาทุกวัน
สาหรับการลาเลียงสารเคมีเข้าสู่โครงการนั้นจะทาการประสานงานกับบริษัทผู้ขายก่อนนาเข้าสู่โครงการทุกครั้งเพื่ อ
เตรียมความพร้อมและลดโอกาสเสี่ยงที่รถขนส่งต้องจอดรอการขนถ่ายในพื้นที่โครงการโดยไม่จาเป็น
1.3.2 ผลิตภัณฑ์
โครงการมีกาลังการผลิตตามค่าการออกแบบรวมเท่ากับ 102.4 เมกะวัตต์ (แต่ในการผลิตจริงดาเนินการสู ง สุ ด
92.2 เมกะวัตต์) สาหรับข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณไฟฟ้าและไอน้าที่ ผลิตได้ ของโครงการในแต่ละช่ วงฤดู กาลผลิตตามรู ปแบบ
การดาเนินการ (Mode of Operation) สามารถอธิบายได้ ดังนี้
(1) ไฟฟ้ำ
ไฟฟ้าที่ผลิตได้แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้
1) ช่วงฤดูหีบอ้อย ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ เท่ากับ 92.2 เมกะวัตต์ จะจ่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เท่ากับ 39 เมกะวัตต์ ในระบบสัญญาแบบแน่ นอน (Firm) และการไฟฟ้าส่ วนภู มิภาค เท่ากับ 5.5 เมกะวัตต์ ในระบบสัญญาแบบ
ไม่แน่นอน (Non-Firm) ส่วนที่เหลือจะจ่ายให้กับโรงงานน้าตาล 30.5 เมกะวัตต์ โรงงานเอทานอล 4.5 เมกะวัตต์ และใช้เลี้ยงระบบ
การผลิตของโครงการ 12.7 เมกะวัตต์
2) ช่วงละลายน้าตาล ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ เท่ากับ 61.1 เมกะวัตต์ จะจ่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เท่ากับ 39 เมกะวัตต์ ในระบบสัญญาแบบแน่ นอน (Firm) และการไฟฟ้าส่ วนภู มิภาค เท่ากับ 5.5 เมกะวัตต์ ในระบบสัญญาแบบ
ไม่แน่นอน (Non-Firm) ส่วนที่เหลือจะส่งให้กับโรงงานน้าตาล 6.1 เมกะวัตต์ โรงงานเอทานอล 4.5 เมกะวัตต์ และใช้เลี้ยงระบบการ
ผลิตของโครงการ 6.0 เมกะวัตต์
(2) ไอน้ำ
ไอน้าที่ดึงออกจากเครื่ องกังหั นไอน้ าเพื่ อส่ งจ่ ายให้ กับโรงงานต่าง ๆ นาไปใช้ในกระบวนการผลิต โดยแบ่งออกเป็ น
2 ช่วง และสามารถสรุปได้ดังนี้
1) ช่ วงฤดู หี บอ้ อย ปริ มาณไอน้ าที่ ผลิ ตได้ เท่ ากั บ 741 ตั น/ชั่ วโมง จะจ่ ายให้ กับโรงงานน้ าตาลเพื่ อน าไปใช้ ใ น
กระบวนการผลิตน้าตาลเท่ากับ 691 ตัน/ชั่วโมง และจะจ่ายให้กับโรงงานเอทานอลเพื่อนาไปใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอลเท่ากับ
50 ตัน/ชั่วโมง
2) ช่วงละลายน้ าตาล ปริมาณไอน้ าที่ผลิตได้ เท่ากับ 180 ตัน/ชั่วโมง จะจ่ายให้กับโรงงานน้ าตาลเพื่ อนาไปใช้ ใ น
กระบวนการผลิตน้าตาลเท่ากับ 130 ตัน/ชั่วโมง และจะจ่ายให้กับโรงงานเอทานอลเพื่อนาไปใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอลเท่ากับ
50 ตัน/ชั่วโมง
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1.3.3 กระบวนกำรผลิต
กรณีกำรผลิตไฟฟ้ำแบบ Extraction Condensing Steam Turbine, Condensing Steam Turbine และแบบ Back
Pressure Steam Turbine
โครงการแบ่งรูปแบบการผลิตออกเป็น 2 กรณี คือ
(1) ช่วงหีบอ้อย
ทางโครงการใช้ระบบผลิตไอน้า 3 แบบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) Back Pressure Steam Turbine จานวน 2 ชุ ด คื อ ขนาด 12 เมกะวั ตต์ จานวน 2 ชุ ดและขนาด 26
เมกะวัตต์ จานวน 1 ชุด (ที่ติดตั้งใหม่) แล้วปล่อยไอน้านั้นขยายตัวผ่านเครื่องกังหันไอน้า กังหันไอน้านั้นจะหมุนขับ Generator เพื่อ
ผลิตไฟฟ้า ไอน้าที่ขยายตัวผ่านกังหันไอน้าจะถูกปล่อยออกจากตัวกังหัน ซึ่งไอน้าส่วนนี้จะถูกใช้ในรูปพลังงานความร้อนในกระบวนการ
ต่างๆ ของโรงงานน้าตาลต่อไป
2) Extraction Condensing Steam Turbine ขนาด 41.1 เมกะวั ต ต์ จ านวน 1 ชุ ด เป็ นกั ง หั นไอน้ าที่ มี
ความแตกต่างจาก Back Pressure Steam Turbine ตรงที่จะมีไอน้าบางส่วนถูกดึงออกมาใช้งานในช่ วงกลางของกังหัน ไอน้าส่วนที่
เหลือจะถูกปล่อยให้ขยายตัวผ่านกังหันจนมีความดันต่ากว่าความดันบรรยากาศจึงปล่อยออกจากกังหันไอน้าแล้วเข้ากลั่ นตัวเป็ นหยด
น้าในเครื่องกลั่นตัวชนิดความดันต่ากว่าบรรยากาศ (Vacuum Condensor) ซึ่งไอน้าที่ถูกดึงออกมาใช้ในโครงการจะมี 3 ระดับ คือ
- ระดับที่ 1 ความดัน 0.1 บาร์ ที่อุณหภูมิ 43.8 องศาเซลเซียส ในปริมาณ 21.4 ตัน/ชั่วโมง จะถูกส่งไปยังระบบ
Condenser ไปรวมกั บไอน้ าจาก Condenser ตัวอื่น ก่อนส่งเข้ าไปยั งอุ ปกรณ์ ที่ดึ งเอาก๊ าซที่ ละลายในน้ าป้ อนเข้ าหม้ อไอน้ าออก
(Deaerator) เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตไอน้าหมุนเวียน
- ระดับที่ 2 ความดัน 10 บาร์ ที่อุณหภูมิ 285 องศาเซลเซียส ในปริมาณ 26 ตัน/ชั่วโมง จะถูกส่งไปยังระบบ
Deaerator และ Heater แล้วจึงไปรวมกับไอน้าจาก Condenser ตัวอื่น ก่อนส่งเข้าไปยังอุปกรณ์ที่ดึงเอาก๊าซที่ละลายในน้าป้อนเข้า
หม้อไอน้าออก (Deaerator) เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตไอน้าหมุนเวียน
- ระดับที่ 3 ความดันที่ 2.5 บาร์ ที่อุณหภูมิ 128 องศาเซลเซียส ในปริมาณ 50 ตัน/ชั่วโมง จะถูกส่งไปยังบริษัท
มิตรผล ไบโอฟูเอล จากัด นอกจากนี้ยั งมี ไอน้ าปริ มาณ 112.1 ตัน/ชั่วโมง จะถูกส่งเข้ าไปยั งเครื่ องแปลงความดั น ไอน้ า (Steam
transformer) เพื่อส่งไปรวมกับไอน้ าที่ มาจากกั งหั นไอน้าตั วใหม่ อีก 67.9 ตัน/ชั่วโมง รวมเป็นไอน้ าจานวน 130 ตัน/ชั่วโมง ใช้ใน
กระบวนการผลิตน้าตาลของโรงงานน้าตาล
3) Condensing Steam Turbine ขนาด 11.4 เมกะวัตต์ จานวน 1 ชุด เป็นกังหันไอน้าที่ไม่มีการดึงเอาไอน้ า
ออกมาใช้งาน ไอน้าที่ขยายตัวผ่านกังหันจะมีความดันต่ากว่าความดันบรรยากาศนาไปใช้งานไม่ได้ จึงปล่อยเข้ากลั่นตัวเป็นหยดน้ าใน
เครื่องกลั่นตัว เครื่องกังหันชนิดนี้จึงถูกใช้ในการผลิตไฟฟ้าอย่างเดียว
(2) ช่วงละลำยน้ำตำล
ทางโครงการใช้ระบบผลิตไอน้า 3 แบบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) Back Pressure Steam Turbine ขนาด 26 เมกะวั ต ต์ จานวน 1 ชุ ด (ที่ ติ ดตั้ งใหม่ ) แล้ วปล่ อยไอน้ านั้ น
ขยายตัวผ่านเครื่องกังหันไอน้า กังหันไอน้านั้นจะหมุนขับ Generator เพื่อผลิตไฟฟ้า ไอน้าที่ขยายตัวผ่านกังหันไอน้าจะถูกปล่อยออก
จากตัวกังหัน ซึ่งไอน้าส่วนนี้จะถูกใช้ในรูปพลังงานความร้อนในกระบวนการต่างๆ ของโรงงานน้าตาลต่อไป
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2) Extraction Condensing Steam Turbine ขนาด 41.1 เมกะวั ตต์ จานวน 1 ชุ ด เป็ นกั งหั นไอน้ าที่ มี
ความแตกต่างจาก Back Pressure Steam Turbine ตรงที่จะมีไอน้าบางส่วนถูกดึงออกมาใช้งานในช่ วงกลางของกังหัน ไอน้าส่วนที่
เหลือจะถูกปล่อยให้ขยายตัวผ่านกังหันจนมีความดันต่ากว่าความดันบรรยากาศจึงปล่อยออกจากกังหันไอน้าแล้วเข้ากลั่นตัวเป็ นหยด
น้ าในเครื่ องกลั่ นตั วชนิ ดความดั นต่ ากว่ าบรรยากาศ (Vacuum condenser) ไอน้ าที่ ถู กดึ งออกมาใช้ งานส าหรั บโครงการจะมีอยู่
3 ระดับ คือ
- ระดับที่ 1 ความดัน 0.1 บาร์ ที่อุณหภูมิ 43.8 องศาเซลเซียส ในปริมาณ 46.4 ตัน/ชั่วโมง จะถูกส่งไปยังระบบ
Condenser ไปรวมกั บไอน้ าจาก Condenser ตัวอื่น ก่อนส่งเข้ าไปยั งอุ ปกรณ์ ที่ดึ งเอาก๊ าซที่ ละลายในน้ าป้ อนเข้ าหม้ อไอน้ าออก
(Deaerator) เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตไอน้าหมุนเวียน
- ระดับที่ 2 ความดัน 10 บาร์ ที่อุณหภูมิ 285 องศาเซลเซียส ในปริมาณ 28.9 ตัน/ชั่วโมง จะถูกส่งไปยังระบบ
Deaerator และ Heater แล้วจึงไปรวมกับไอน้าจาก Condenser ตัวอื่นก่อนส่งเข้าไปยังอุปกรณ์ที่ดึงเอาก๊าซที่ละลายในน้าป้อนเข้ า
หม้อไอน้าออก (Deaerator) เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตไอน้าหมุนเวียน
- ระดับที่ 3 ความดันที่ 2.5 บาร์ ที่อุณหภูมิ 128 องศาเซลเซียส ในปริมาณ 50 ตัน/ชั่วโมง จะถูกส่งไปยังบริ ษัท
มิตรผล ไบโอฟูเอล จากัด นอกจากนี้ยังมีไอน้าปริมาณ 112.1 ตัน/ชั่วโมง จะถูกส่งเข้าไปยังเครื่องแปลงความดันไอน้า ( Steam
transformer) เพื่อส่งไปรวมกับไอน้าที่มาจากกังหันไอน้าตัวใหม่อีก 67.9 ตัน/ชั่วโมง รวมเป็นไอน้าจานวน 130 ตัน/ชั่วโมง ใช้ใน
กระบวนการผลิตน้าตาลของโรงงานน้าตาล
3) Condensing Steam Turbine ขนาด 11.4 เมกะวัตต์ จานวน 1 ชุด เป็นกังหันไอน้าที่ไม่มีการดึงเอาไอน้า
ออกมาใช้งาน ไอน้าที่ขยายตัวผ่านกังหันจะมีความดั นต่ากว่าความดันบรรยากาศนาไปใช้งานไม่ได้ จึงปล่อยเข้ากลั่นตัวเป็นหยดน้ า
ในเครื่องกลั่นตัว เครื่องกังหันชนิดนี้จึงถูกใช้ในการผลิตไฟฟ้าอย่างเดียว
1.3.4 กระบวนกำรผลิตแต่ละขั้นตอน
กระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน้ามีรายละเอียดดังนี้
(1) กำรเตรียมเชื้อเพลิงก่อนกำรใช้งำน
ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน้า มีความจาเป็นต้องเตรียมเชื้อเพลิงประเภทใบอ้อย/ยอดอ้อย ที่จะนามาใช้งานให้ มี
ขนาดเล็กประมาณ 1 นิ้ว ก่อนนาไปใช้เป็ นเชื้ อเพลิงที่ห้องเผาไหม้ ของหม้อไอน้ า ยกเว้นกากอ้ อย แกลบ และเปลือกไม้ยูคาลิ ปตั ส
(ชิน้ ไม้สับ) ที่สามารถนาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ทันที
1) กำกอ้อย : สาหรับการใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหีบอ้อย ปัจจุบันจะนาเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของ
หม้อไอน้าโดยตรงด้วยระบบสายพานลาเลียง (Belt Conveyor) ทั้งนี้ในการทางานในกรณีที่มีปริมาณกากอ้อยมากเกินความต้องการ
ใช้งานสาหรับหม้อไอน้าจะลาเลียงไปเก็บไว้ที่ลานกองเก็บเชื้อเพลิงต่อไป โดยใช้ระบบสายพานลาเลียง (Belt Conveyor)
สาหรับช่วงนอกฤดูหีบอ้อย (ประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน) ซึ่งจะไม่มีกากอ้อยจากกระบวนการผลิตเข้า
สู่ห้องเผาไหม้โดยตรงนั้นจะใช้กากอ้อยจากลานกองเก็บเชื้อเพลิงและโรงกองเก็บเชื้อเพลิง โดยลาเลียงจากโรงกองเก็บเชื้อเพลิงผ่าน
สายพานลาเลียง (Belt Conveyor) เข้าสู่สายพานลาเลียงไปทาการผสมกับเชื้อเพลิงเสริมอื่นบนสายพานลาเลียงเชื้อเพลิงผสมก่ อนส่ ง
เข้าสูห่ ้องเผาไหม้ของหม้อไอน้าต่อไป
2) แกลบ : แกลบที่ลาเลียงจากลานกองแกลบจะลาเลียงด้วยระบบสายพานล าเลียง จะไปผสมกับกากอ้ อยบน
สายพานลาเลียงเชื้อเพลิงผสมก่อนส่งเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้าต่อไป
3) ใบอ้อย/ยอดอ้อย : หลังจากผ่านการสับย่อยขนาดแล้วจะลาเลียงด้วยสายพานลาเลียงไปผสมกับกากอ้อยบน
สายพานลาเลียงเชื้อเพลิงผสมก่อนส่งเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้าต่อไป
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4) เปลือกไม้ยูคำลิปตัส (ชิ้นไม้สับ) : เปลือกไม้ยูคาลิปตัส (ชิ้นไม้สับ) จากอาคารเก็บเศษไม้/เปลือกไม้จะล าเลียง
ด้วยสายพานลาเลียง ไปผสมกับกากอ้อยบนสายพานลาเลียงเชื้อเพลิงผสมก่อนส่งเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้าต่อไป
(2) ระบบเผำไหม้เชื้อเพลิงในห้องเผำไหม้ของหม้อไอน้ำ (Boiler)
กระบวนการเผาไหม้ จะทาการป้อนเชื้อเพลิงชีวมวลเข้ าสู่ห้ องเผาไหม้ของแต่ละเตา โดยมีอัตราส่วนเชื้อเพลิ ง หลั ก
(กากอ้อย) และเชื้อเพลิงเสริม (แกลบ เปลือกไม้ยูคาลิปตัส (ชิ้นไม้สับ) หรือใบอ้อย/ยอดอ้อย) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่ากั บร้อยละ 85
ต่อ 15 (สัดส่วนในเชิงค่าน้าหนัก) บนระบบสายพานลาเลียงเชื้อเพลิงก่อนส่งเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้า สาหรับเชื้อเพลิงที่ป้อนเข้ า
ไปจะเกิ ดการเผาไหม้ ที่ ห้ องเผาไหม้ ของหม้ อไอน้ า ซึ่ งในกระบวนการเผาไหม้ ในห้ องเผาไหม้ มีอุณหภู มิและอากาศส่ วนเกิ นตาม
ค่าการออกแบบ ส่วนเถ้าที่เหลืออยู่ในบริเวณส่วนท้ายของตะกรับ (Ash Zone) จะตกลงสู่ก้นเตาซึ่งมีลักษณะลาดเอียงและไหลออกทาง
ช่องเถ้าก่อนกวาดออกโดยสายพานล าเลียงเถ้ าเรียกว่ า “เถ้าหนัก (Bottom Ash)” ลงสู่อ่างน้ารองรับเถ้าเพื่อลดอุ ณหูมิและลดการ
ฟุ้งกระจายของเถ้าก่อนลาเลียงด้วยสายพานลาเลียงเพื่อเก็บในบ่อเก็บเถ้ารอการขนถ่ายต่อไป ส่วนที่มีน้าหนักเบาเมื่อถูกเผาแล้วจะ
ผสมในไอร้อนและปลิวออกไปจากห้ องเผาไหม้ทางช่ องไอร้ อนเรียกว่ า “เถ้าลอย” (Fly ash)” ซึ่งจะถูกดักจับไว้ด้วยอุปกรณ์ ดั กฝุ่ น
ก่อนที่จะระบายออกสู่ภายนอก อากาศที่ใช้ในการเผาไหม้นั้นมาจาก Undergrate Air โดยป้อนเข้าสู่ห้องเผาไหม้บริเวณตอนล่างของ
ตะกรับของหม้อไอน้า ซึ่งมีช่องอัดอากาศโดยใช้พัดลมหลัก (Force draft fan) ดูดอากาศจากภายนอกแล้วเป่าผ่าน Air Heater ที่อยู่ใน
ช่องไอเสียเพื่ออุ่นอากาศให้ร้อน อากาศนี้จะถูกอัดผ่านช่องอัดอากาศด้วยปริมาณที่เกินความต้องการในการเผาไหม้ (Excess air) ซึ่ง
นอกจากจะใช้ในการเผาไหม้แล้วยังเป็นการหล่อเย็นตะกรับเพื่อไม่ให้หลอมละลาย ขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มอุณหภูมิของอากาศท า
ให้ประสิทธิภาพในการเผาไหม้ดีขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังมีอากาศอีกส่วนหนึ่งซึ่งปล่อยเข้าเหนือตะกรับ (Overfire Air) เพื่อเพิ่มอากาศให้
มากเกินพอ (Excess Air) เพื่อให้เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์
(3) กำรผลิตไฟฟ้ำและไอน้ำ
ไอน้าความดันสูงที่ได้จากหม้อไอน้าจะถูกส่งมาที่กังหันไอน้า (Steam turbine) เพื่อเปลี่ยนพลังงานความร้อนของไอน้ า
ให้เป็นพลังงานกลเพื่อใช้หมุนเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ส่วนไอน้าความดันต่าที่ดึงออกจากเครื่องกังหันไอน้าจะส่งจ่ายให้กับโรงงานน้าตาล
และโรงงานเอทานอลเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต
1.3.5 ระบบเสริมกำรผลิต
ระบบเสริมการผลิตของโครงการ ประกอบด้วย ระบบหล่อเย็น ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า และสายส่งไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า
สารอง น้าใช้และไฟฟ้า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) ระบบหล่อเย็น (Cooling Water System)
หอหล่อเย็นของโครงการเป็นระบบปิด (Close System) ประกอบด้วย เครื่องควบแน่น (Condenser) และหอหล่อ
เย็ น (Cooling Tower) เครื่ อ งควบแน่ น ท าหน้ า ที่ ค วบแน่ น ไอน้ าที่ ผ่ า นออกมาจากกั ง หั น ไอน้ า (Exhausted Steam)
โดยการแลกเปลี่ยนความร้ อนผ่ านระบบน้ าหล่ อเย็ น (Circulating Water System) น้าหล่อเย็นที่ผ่านเครื่ องควบแน่น แล้ วซึ่ ง มี
อุ ณหภู มิ สู ง ขึ้ นจะถู กส่ ง ไประบายความร้ อนออกที่ ห อหล่ อเย็น (Cooling Tower) และน้ าหล่ อเย็ นส่ วนนี้ จะนากลั บ มาใช้ ใหม่
อย่างไรก็ตามน้าส่วนหนึ่ง จะระเหยหายไปในอากาศทาให้ความเข้ มข้นของสารต่างๆ รวมทั้งความขุ่ นในน้าหล่ อเย็นเพิ่ มขึ้น จึง
จาเป็นต้องระบายน้ าบางส่ วนทิ้ง ไปเรี ยกว่ า “Bleed Off Water” และต้องนาน้าจานวนใหม่ เติมเข้ ามา ซึ่งเรียกว่า “Make up
Water”
2) ระบบหม้อแปลงไฟฟ้ำและสำยส่งไฟฟ้ำ
ไฟฟ้ าที่ ผ ลิ ต ได้ จากเครื่ องก าเนิ ด ไฟฟ้ า (Generator) จะส่ ง ผ่ านไปยั ง หม้ อแปลงเพิ่ มแรงดั น ไฟฟ้ า (Step Up
Transformer) ขนาด 11 กิโลโวลต์/115 กิโลโวลต์ จานวน 2 ตัว (38 และ 15 MVA) เพื่อส่งขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ส่วนไฟฟ้าที่เหลือจะส่งผ่านหม้อแปลงลดแรงดันไฟฟ้า (Step Down Transformer) ขนาด 11 กิโลโวลต์/3.3 กิโลโวลต์ จานวน 2 ตัว
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ขนาด 3.3 กิโลโวลต์/400 โวลต์ จานวน 3 ตัว และขนาด 11 กิโลโวลต์/380 โวลต์ 1 ตัว เพื่อใช้ในโครงการและส่งจ่ายให้โรงงานน้ าตาล
และโรงเอทานอลและติ ดตั้ งหม้ อแปลงลดแรงดันไฟฟ้ า (Step Down Transformer) ขนาด 11 กิ โลโวลต์ /3.4 กิ โลโวลต์ จานวน
1 ตัว และขนาด 3.3 กิโลโวลต์/415 โวลต์ จานวน 2 ตัวเพิ่ม เพื่อใช้ในโครงการ ส่งขายไฟให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและส่งจ่ายให้
โรงงานน้าตาลและโรงเอทานอล
3) ระบบไฟฟ้ำสำรอง
สาหรับระบบไฟฟ้าสารองในกรณีที่มีเหตุจาเป็นต้องหยุดเดินระบบการผลิต โครงการได้กาหนดแนวทางรองรับเกี่ยวกั บ
ระบบการใช้ไฟฟ้าไว้ 2 แนวทางกล่าวคือ
(1) โครงการได้จัดให้มีเครื่องผลิตไฟฟ้าสารองไว้ใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ขนาด 500 KVA จานวน 2 เครื่อง
(2) ในกรณีเลวร้ายที่สุดที่หม้อไอน้าหยุดการใช้งานทั้งหมดพร้อมกันและโครงการต้องเริ่มเดินระบบใหม่ โครงการ
จะทาการประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขออนุญาตใช้ไฟฟ้าสาหรับเริ่มเดินระบบการผลิตอีกครั้ง
4) น้ำใช้
4.1) แหล่งที่มำและกำรเก็บสำรองน้ำดิบ
แหล่งน้าใช้ของโครงการมีที่มาจาก 2 แหล่งหลักๆ คือ
1) น้าที่สูบจากลาน้าเชิญ มีปริมาณการสูบเท่ากับ 655,095 ลูกบาศก์เมตร/ปี ทั้งนี้โครงการได้รับอนุญาตให้ทาการ
สูบจากโครงการส่ง น้ าและบารุ งรักษาพัฒ นาลุ่มน้ าพรม-เชิญเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยได้รับอนุญาตให้สูบน้ าได้ ไม่เ กิ นปีละ 750,000
ลูกบาศก์เมตร/ปี
2) น้าฝนที่ตกลงสู่อ่างเก็บน้าดิบปริมาณเท่ากับ 24,307 ลูกบาศก์เมตร/ปี
สาหรับน้าดิบดังกล่าวข้างต้น ทางโครงการจะเก็บไว้ในบ่อเก็บน้าดิบ ของโครงการ ซึ่งมีจานวน 2 บ่อ ขนาดความจุ
250,000 และ 150,000 ลูกบาศก์เมตร
4.2) กระบวนกำรผลิตน้ำใช้
กระบวนการผลิ ต เริ่ มจากการนาน้ าดิ บ มาผ่ านกระบวนการกรองทราย จากนั้ นจะนามาเก็ บ ไว้ ที่ ถั ง น้ ากรอง
(Filtrated Water Storage Tank) ขนาดความจุ 180 ลูกบาศก์เมตร โดยน้าส่วนหนึ่งจะนาไปใช้ใ นกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ
แต่อีกส่วนหนึ่งจะนาไปใช้ในการผลิตน้าอ่อนและผลิตน้าปราศจากแร่ธาตุ ตารางที่ 1-3 และรูปที่ 1-4
ตำรำงที่ 1-3 ปริมำณควำมต้องกำรน้ำใช้
ฤดูกำล (หน่วย : ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง)
ประเภทน้ำใช้
น้ากรองทราย
น้าอ่อน
น้าปราศจากแร่ธาตุ

หีบอ้อย

ละลำยน้ำตำล

3
85.6
4.1

3
66
3.3

ที่มา : บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จากัด, เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563
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(1) กระบวนกำรผลิตน้ำอ่อน ออกแบบที่อัตราการไหล 85 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จานวน 2 ชุด เริ่มต้นจากการ
นาน้าจากกระบวนการกรองทรายมาทาการผลิตที่ถังกรองด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon Filter) และถังผลิตน้าอ่อน (Water
Softener) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแยก Dissolved Organic Carbon น้าอ่อนที่ผลิตได้จะเก็บไว้ในถังน้าอ่อน (Softener Water Storage
Tank) ขนาด 180 ลูกบาศก์เมตร เพื่อนาไปใช้ในระบบหล่อเย็น
(2) กระบวนกำรผลิตน้ำปรำศจำกแร่ธำตุ ออกแบบที่อัตราการไหล 15 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จานวน 2 ชุด
การผลิตเริ่มจากการนาน้าจากระบบกรองทรายมาผ่านกระบวนการแยกตะกอนด้วยถังกรองด้วยถ่านกัมมันต์ แล้วส่งเข้าสู่ถังแลก
ประจุบวก (Cation Exchanger) ที่บรรจุเรซินที่สามารถจับอิออนบวกที่อยู่ในน้า จากนั้นเข้าสู่ถังแยกก๊าซ (Degassifier) เพื่อไล่ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในน้าออกแล้วส่งเข้าสู่ถังแลกเปลี่ยนประจุลบ (Anion) ที่บรรจุเรซินที่สามารถจับอิออนลบได้ ผ่านน้าเข้าสู่ถัง
ตัวกลางผสม (Mixed Bed Exchanger) ที่บรรจุเรซินที่สามารถจับอิออนบวกและอิออนลบได้เพื่อจับอิออนที่ยังหลงเหลืออยู่ น้าที่ได้
จะเป็นน้าปราศจากแร่ธาตุ จะเก็บไว้ในถังเก็บน้าปราศจากแร่ธาตุ ขนาด 120 ลูกบาศก์เมตร ที่พร้อมในการนาไปใช้งานที่หม้อไอน้า
(3) กระบวนกำรผลิตน้ำ RO ออกแบบที่อัตราการไหล 20 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
กาจัด Ionic Pollutant เริ่มต้นการผลิตโดยการนาน้าอ่อนจากถังเก็บน้าอ่อนมาผ่านการกรองที่ Multimedia Filter Tank จากนั้น
จะทาการกรองโดยการใช้ Cartridge Filter ขนาดรู 5 ไมครอน น้าที่ผลิตได้จะส่งไปเก็บไว้ที่ถังเก็บน้า RO ขนาดบรรจุ 5,000 ลิตร
เพื่อเป็นน้าสารองและส่งไปเก็บกักยังถังน้าปราศจากแร่ธาตุต่อไป
5) ไฟฟ้ำ
โครงการมีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงหีบอ้อย 12.7 เมกะวัตต์ และช่วงละลายน้าตาล 6 เมกะวัตต์
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โครงการโรงไฟฟ้าภูเขียว ส่วนขยายระยะที่ 2 (ระยะดาเนินการ) ระหว่างมกราคม-มิถนุ ายน พ.ศ. 2563
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จากัด

รูปที่ 1-4 กระบวนกำรผลิตน้ำใช้ของโครงกำร

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 by TISI, ISO/IEC 17025:2017 by DSS
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าภูเขียว ส่วนขยายระยะที่ 2 (ระยะดาเนินการ) ระหว่างมกราคม-มิถนุ ายน พ.ศ. 2563
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จากัด
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1.3.6 มลพิษและกำรควบคุมมลพิษ
(1) มลพิษทำงอำกำศ : แหล่งกาเนิดของมลพิษทางอากาศ มีทั้งหมด 5 ปล่อง รายละเอียดดังตารางที่ 1-4
ตำรำงที่ 1-4 แหล่งกำเนิดและกำรควบคุมมลพิษทำงอำกำศ
แหล่งกำเนิด

วิธีกำรควบคุม

Block 1 ประกอบด้วยหม้อไอน้าขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง
จานวน 2 ชุด (Boiler No. 11 และ Boiler No. 12)
Block 3 ประกอบด้วยหม้อไอน้าขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง
จานวน 3 ชุด (Boiler No. 31,32 และ Boiler No. 34) และ
หม้อไอน้าขนาด 130 ตัน/ชั่วโมง จานวน 1 ชุด (Boiler No. 33)
Block 2 ประกอบด้วยหม้อไอน้าขนาด 140 ตัน/ชั่วโมง
จานวน 1 ชุด (Boiler No. 21)
ที่มา : บริษัท มิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ จากัด; เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

มีการติดตั้งระบบบาบัดมลพิษทางอากาศแบบ Wet Scrubber
และแต่ละชุดมีปล่องระบายมลพิษ
มีการติดตั้งระบบบาบัดมลพิษทางอากาศแบบ Multi cyclone
ต่ออนุกรมกับ Wet Scrubber
มี ก ารติ ด ตั้ ง ระบบบ า บั ด มลพิ ษ ทางอากาศแบบ Wet Scrubber
และมีปล่องระบายมลพิษ

(2) น้ำเสียและกำรจัดกำรน้ำเสีย : น้าเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการ จาแนกได้เป็น 3 ประเภท รายละเอียดดัง
ตารางที่ 1-5
ตำรำงที่ 1-5 น้ำเสียและกำรจัดกำรน้ำเสีย
แหล่งกำเนิด
1. น้าเสียจากกิจวัตรประจาวันของ
พนักงาน
2. น้าเสียจากกระบวนการผลิต และ
ระบบเสริมน้าระบายทิ้งจากหม้อไอน้า
- น้าระบายทิ้งจากระบบปรับปรุง
คุณภาพน้าปราศจากแร่ธาตุ
- น้าระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น
3. น้าระบายทิ้งจากบ่อเถ้า
และน้าหมุนเวียนกลับมาใช้
4. น้าชะลานกองเก็บกากอ้อย

ปริมำณ
(ลูกบำศก์เมตร/วัน)
4.28
252.0
38.4
1,142.4
19,176.0
5,142 ลบ.ม./เดือน

วิธีกำรบำบัด
- ท าการบ าบั ด เบื้ อ งต้ น โดยใช้ ร ะบบบ าบั ด แบบถั ง เกรอะ - ถั ง กรอง
ไร้อากาศก่อนส่งไปยังระบบบึงประดิษฐ์ที่เชื่อมต่อกับอ่างเก็บน้าดิบของโรงงาน
น้าตาล
- ระบายลงสู่บ่อเถ้า ก่อนนาไปใช้ที่ระบบดักฝุ่นแบบเปียก (Wet Scrubber)
และการลาเลียงเถ้าออกจากห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้า
- ท า ก า ร ป รั บ ส ภ า พ ใ ห้ เ ป็ น ก ล า ง ที่ บ่ อ พั ก น้ า ( Retention Pond)
และระบายลงสู่บ่อเถ้าก่อนหมุนเวียนกลับไปใช้ในการลาเลียงเถ้าต่อไป
- ระบายลงสู่บ่อเถ้าก่อนนาไปใช้ที่ระบบดักจับฝุ่น แบบ Wet Scrubber และการ
ลาเลียงเถ้าออกจากห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้า
- น าไปใช้ ใ นการล าเลี ย งเถ้ าแต่ ห ากเกิ น ความต้ อ งการจะส่ ง ไปยั ง
บ่อตกตะกอน
- เก็ บกั กไว้ ในรา ง ระ บา ย น้ า ก่ อนหมุ นเวี ย นกลั บมา ใช้ ในกา รฉี ด
พรมลานกองกากอ้อย หากเกินความต้องการจะส่งไปยังบ่อตกตะกอน

ที่มา : บริษัท มิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ จากัด; เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2563

(3) กำกของเสียและกำรจัดกำร : กากของเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการ จาแนกได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ กาก
ของเสียทั่วไปและกากของเสียอุตสาหกรรม รายละเอียดดังตารางที่ 1-6

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 by TISI, ISO/IEC 17025:2017 by DSS

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าภูเขียว ส่วนขยายระยะที่ 2 (ระยะดาเนินการ) ระหว่างมกราคม-มิถนุ ายน พ.ศ. 2563
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จากัด
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ตำรำงที่ 1-6 กำกของเสียและกำรจัดกำร
ปริมำณ
แหล่งกำเนิด
1. กากของเสี ย ทั่ ว ไ ป จา ก
พนักงาน
2. กากของเสียอุตสาหกรรม
2.1 น้ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้วจาก
งานซ่อมบารุง

ปัจจุบัน
ตำมรำยงำน EIA
(ม.ค.-มิ.ย. 2563)
99 กิโลกรัม/วัน
44.12
กิโลกรัม/วัน

ภำชนะบรรจุ

สถำนทีจ่ ัดเก็บ
รอกำรกำจัด

ถังขยะมูลฝอย
แยกประเภท

ถังขยะมูลฝอย
บริเวณด้านหลัง
โรงงาน

- ส่ ง ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ วน
ตาบลโคกสะอาดนาไปกาจัด
- ส่ ง ให้ ห น่ ว ยงานก าจั ด กาก
ข อ ง เ สี ย อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากกรม
โรงงานอุ ตสาหกรรมรั บไป
กาจัด
- ส่ ง ให้ ห น่ ว ยงานก าจั ด กาก
ข อ ง เ สี ย อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากกรม
โรงงานอุ ตสาหกรรมรั บไป
กาจัด
- ส่ ง ให้ ห น่ ว ยงานก าจั ด กาก
ข อ ง เ สี ย อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากกรม
โรงงานอุ ตสาหกรรมรั บไป
กาจัด
- ส่ ง ให้ ห น่ ว ยงานก าจั ด กาก
ข อ ง เ สี ย อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากกรม
โรงงานอุ ตสาหกรรมรั บไป
กาจัด
- ให้เกษตรนาไปใช้ในการปรับ
สภาพดินในพื้นที่การเกษตร
- น าไปปรั บปรุ งดิ นในพื้ นที่ สี
เขียวของโครงการ

3,000 ลิตร/ปี

3,600 ลิตร

ถังขนาด
200 ลิตร
มีฝาปิดมิดชิด

อาคารเก็บขยะ

30
ลูกบาศก์เมตร/3 ปี

-

ถังขนาด
200 ลิตร
มีฝาปิดมิดชิด

อาคารเก็บขยะ

2.3 เรซินที่เสื่อมสภาพจากระบบ
5.9
ผลิตน้าปราศจากแร่ธาตุ
ลูกบาศก์เมตร/3 ปี

-

ถังขนาด
200 ลิตร
มีฝาปิดมิดชิด

2.2 ผงถ่านคาร์บอน

วิธีกำรบำบัด

อาคารเก็บขยะ

2.4 ไส้กรองระบบผลิตน้า
RO

5.9
ลูกบาศก์เมตร/3 ปี

515 กิโลกรัม

ถังขนาด
200 ลิตร
มีฝาปิดมิดชิด

อาคารเก็บขยะ

2.5 เถ้ าที่ เกิ ดขึ้ นจากการเผา
ไหม้ของหม้อไอน้า
2.6 กากตะกอนจากระบบกรอง
ทรายในกระบวนการผลิตน้า
ใช้

49,307.5 ตัน/ปี

40,095.37 ตัน

บ่อเก็บเถ้า

น้อยมาก

น้อยมาก

ภายในบ่อ
เก็บเถ้า
บ่อเก็บตะกอน
ขนาด 75 ลบ.ม.

พื้นที่ระบบ
ผลิตน้าใช้

ที่มา : บริษัท มิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ จากัด; เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2563

1.3.7 ระบบระบำยน้ำและป้องกันน้ำท่วม
บริเวณลำนกองเก็บกำกอ้อย : มีรางระบายน้าแบบรางเปิด ขนาดความกว้าง 1 เมตร ระดับความลาดเอี ยง
ของพื้นที่ประมาณ 1 : 200 สามารถเก็บกักน้าไว้ในรางระบายน้ารอบลานกองเก็บกากอ้อยประมาณ 764 ลูกบาศก์เมตร
ก่อนหมุนเวียนกลับมาใช้ในการพรมกองกากอ้อย เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ทั้งนี้หากเกินความต้องการในการใช้
งานจะระบายลงสู่บ่อตกตะกอนของโครงการ โดยในบริเวณที่เชื่อมต่อระหว่ างระบบระบายน้ ากับบ่ อตกตะกอน จัดให้มี
ตะแกรงดักเพื่อมิให้เศษเชื้อเพลิ งที่ติดมากั บน้ าชะลานกองลงสู่บ่ อพั กน้า ส่วนเศษเชื้อเพลิงที่ตักได้ จะนาไปรวมไว้กั บ กอง
เชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงต่อไป
บริเวณพื้นที่อื่นๆ นอกเหนือจำกพื้นที่ลำนกองเก็บเชื้อเพลิง : มีการสร้างระบบระบายน้าเพิ่มเติมในบริเ วณ
อาคารหม้อไอน้า และบริเวณอาคารเครื่องกาเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้า ระบบระบายน้าที่ก่อสร้างเพิ่มเติมจะเชื่อมต่อกับระบบ
ระบายน้าเดิมของโครงการและระบายน้าฝนลงสู่ระบบรวมน้าฝนของโครงการโดยตรงที่เชื่อมต่อกับระบบระบายน้าฝนของ
โรงงานน้าตาลลงสู่อ่างเก็บน้าดิบของโรงงานน้าตาล
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 by TISI, ISO/IEC 17025:2017 by DSS

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าภูเขียว ส่วนขยายระยะที่ 2 (ระยะดาเนินการ) ระหว่างมกราคม-มิถนุ ายน พ.ศ. 2563
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จากัด
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1.3.8 พื้นที่สีเขียว
ปัจจุบันโครงการมีพื้นที่สีเขียวรวมทั้งสิ้น 13,970 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 8.21 ของพื้นที่ทั้งหมดของ
โครงการ (106.35 ไร่ ) สาหรับพันธุ์ไม้ที่ปลูกเป็นไม้ยืนต้นทรงสูง 15-20 เมตร เช่น ต้นสนประดิพัทธ์ และไม้ประจาถิ่นอื่นๆ
สลับด้วยไม้พุ่มเตี้ย 3 แถว ปลูกแบบสลับฟันปลา ระยะห่างระหว่างแถว 2 x 2 เมตร
1.4 สรุปกำรดำเนินงำนในปัจจุบันของโครงกำร
การด าเนิ นงานในปั จจุ บั นของโครงการเที ย บรายละเอี ย ดที่ เ สนอไว้ ใ นรายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชานาญการ ตามหนังสือ เลขที่ ทส 1009.7/6336 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
พ.ศ. 2557 แสดงดังตารางที่ 1-7 รายละเอียดดังนี้

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 by TISI, ISO/IEC 17025:2017 by DSS

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าภูเขียว ส่วนขยายระยะที่ 2 (ระยะดาเนินการ) ระหว่างมกราคม-มิถนุ ายน พ.ศ. 2563
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จากัด
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ตำรำงที่ 1-7 สรุปรำยละเอียดโครงกำรโรงไฟฟ้ำภูเขียว ส่วนขยำยระยะที่ 2
รำยละเอียด

ตำมรำยงำน EIA

1. พื้นที่โครงการ
2. กาลังการผลิต

ขนาด 106.35 ตารางเมตร
กาลังการผลิตตามค่าการออกแบบ 102.4 เมกะวัตต์
ไฟฟ้ำ
ช่วงหีบอ้อย ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ 92.2 เมกะวัตต์
- จ่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
39 เมกะวัตต์
- จ่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5.5 เมกะวัตต์
- จ่ายให้กับโรงงานน้าตาล 30.5 เมกะวัตต์
- จ่ายให้กับโรงงานเอทานอล 4.5 เมกะวัตต์
- ใช้ภายในโครงการ 12.7 เมกะวัตต์
ช่วงละลำยน้ำตำล ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ 61.1 เมกะวัตต์
- จ่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
39 เมกะวัตต์
- จ่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5.5 เมกะวัตต์
- จ่ายให้กับโรงงานน้าตาล 6.1 เมกะวัตต์
- จ่ายให้กับโรงงานเอทานอล 4.5 เมกะวัตต์
- ใช้ภายในโครงการ 6.0 เมกะวัตต์
ไอน้ำ
ช่วงหีบอ้อย
- จ่ายให้กับโรงงานน้าตาล 691 ตัน/ชั่วโมง
- จ่ายให้กับโรงงานเอทานอล 50 ตัน/ชั่วโมง
ช่วงละลำยน้ำตำล
- จ่ายให้กับโรงงานน้าตาล 130 ตัน/ชั่วโมง
- จ่ายให้กับโรงงานเอทานอล 50 ตัน/ชั่วโมง
3. ผลิตภัณฑ์
- กระแสไฟฟ้าและไอน้า
4. เชื้อเพลิงที่ใช้ - กากอ้อย 1,350,000 ตัน/ปี
- แกลบ 178,054 ตัน/ปี
- เปลือกไม้ยูคาลิปตัส (ชิ้นไม้สน) 20,947 ตัน/ปี
- ใบอ้อยและยอดอ้อย 18,497 ตัน/ปี
5. กระบวนการ - หม้อไอน้า แบบ Traveling Stoker System และ
ผลิต
- Vibrating Grate Stoker
6. ระบบควบคุม - Wet Scrubber
มลพิษ
- Multicyclone
ที่มา : บริษัท มิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ จากัด; เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2563
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ปัจจุบนั (ม.ค.-มิ.ย. 2563)
ขนาด 106.35 ตารางเมตร
กาลังการผลิตตามค่าการออกแบบ 102.4 เมกะวัตต์
ไฟฟ้ำ
ช่วงหีบอ้อย ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ 93 เมกะวัตต์
- จ่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
39 เมกะวัตต์
- จ่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 6 เมกะวัตต์
- จ่ายให้กับโรงงานน้าตาล 30 เมกะวัตต์
- จ่ายให้กับโรงงานเอทานอล 5 เมกะวัตต์
- ใช้ภายในโครงการ 13 เมกะวัตต์
ช่วงละลำยน้ำตำล ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ 61 เมกะวัตต์
- จ่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
39 เมกะวัตต์
- จ่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5 เมกะวัตต์
- จ่ายให้กับโรงงานน้าตาล 6 เมกะวัตต์
- จ่ายให้กับโรงงานเอทานอล 5 เมกะวัตต์
- ใช้ภายในโครงการ 6 เมกะวัตต์
ไอน้ำ
ช่วงหีบอ้อย
- จ่ายให้กับโรงงานน้าตาล 690 ตัน/ชั่วโมง
- จ่ายให้กับโรงงานเอทานอล 50 ตัน/ชั่วโมง
ช่วงละลำยน้ำตำล
- จ่ายให้กับโรงงานน้าตาล 130 ตัน/ชั่วโมง
- จ่ายให้กับโรงงานเอทานอล 50 ตัน/ชั่วโมง
- กระแสไฟฟ้าและไอน้า
- กากอ้อย 496,543 ตัน/ปี
- แกลบ 5,265 ตัน/ปี
- เปลือกไม้ยูคาลิปตัส (ชิ้นไม้สับ) 102,507
- ใบอ้อยและยอดอ้อย 26,293 ตัน/ปี
- หม้อไอน้า แบบ Traveling Stoker System และ
- Vibrating Grate Stoker
- Wet Scrubber
- Multicyclone
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โครงการโรงไฟฟ้าภูเขียว ส่วนขยายระยะที่ 2 (ระยะดาเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2563
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1.5 แผนงำนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม
การดาเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการโรงไฟฟ้าภูเขียว ส่วนขยายระยะที่ 2 บริษัท มิตรผล
ไบโอ-เพาเวอร์ จากัด ดังแสดงในตารางที่ 1-7
ตำรำงที่ 1-8 แผนงำนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม โครงกำรโรงไฟฟ้ำภูเขียว ส่วนขยำยระยะที่ 2
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพำเวอร์ จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2563
คุณภำพสิ่งแวดล้อม/จุดตรวจวัด
1. คุณภำพอำกำศ
1) คุณภำพอำกำศจำกปล่องระบำยอำกำศ
กรณีเดินระบบปกติ (Normal Operation)
- หม้อไอน้าของ Block 1 จานวน 2 ปล่อง
- หม้อไอน้าของ Block 3 จานวน 2 ปล่อง
- หม้อไอน้าของ Block 2 จานวน 1 ปล่อง

2) คุณภำพอำกำศจำกปล่องระบำยอำกำศ
กรณีพ่นเขม่ำ (Soot Blow)
- หม้อไอน้าของ Block 1 จานวน 2 ปล่อง
- หม้อไอน้าของ Block 3 จานวน 2 ปล่อง
- หม้อไอน้าของ Block 2 จานวน 1 ปล่อง

2. คุณภำพอำกำศในบรรยำกำศทั่วไป
- บ้านโคกสะอาด*
- บ้านท่าเดื่อ
- บ้านแซงวัวชน

3. คุณภำพน้ำ
1) คุณภำพน้ำในลำน้ำเชิญ (น้ำผิวดิน)
- บริเวณเหนือจุดสูบน้าโรงไฟฟ้าภูเขียว
- บริเวณจุดสูบน้าโรงไฟฟ้าภูเขียว
- บริเวณท้ายจุดสูบน้าโรงไฟฟ้าภูเขียว

ดัชนีกำรตรวจวัด

ควำมถี่

- ฝุ่นละออง (Particulate)
- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2)
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

- ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงฤดูหีบอ้อย 1 ครัง้
และนอกฤดูหีบอ้อย 1 ครัง้
สาหรับ Block 1และ Block 2
ส่วน Block 3 ทาการตรวจวัดเฉพาะ
ช่วงหีบอ้อยเท่านั้น

- ฝุ่นละออง (Particulate)

- ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงฤดูหีบอ้อย 1 ครัง้
และนอกฤดูหีบอ้อย 1 ครัง้
สาหรับ Block 1และ Block 2
ส่วน Block 3 ทาการตรวจวัดเฉพาะ
ช่วงหีบอ้อยเท่านั้น

- ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
- ฝุ่นละอองเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Nox as NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
- สัดส่วนของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนเปลี่ยนเป็นก๊าซ
ไนโตรเจนออกไซด์
- ก๊าซคาร์บอนมออกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
- ทิศทางลมและความเร็วลม (เฉพาะบ้านโคกสะอาด)

- ปีละ 2 ครั้ง ครัง้ ละ 7 วันต่อเนื่อง
ในช่วงเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศจากปล่อง

- อุณหภูมิ (Temperature)
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
- บีโอดี (BOD)
- ปริมาณออกซิเจนละลายในน้า (DO)
- ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate)
- แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (Ammonia)

ตรวจวัด 2 ครั้ง/ปี
(ในฤดูฝนและฤดูแล้ง)
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ตำรำงที่ 1-8 (ต่อ) แผนงำนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม โครงกำรโรงไฟฟ้ำภูเขียว ส่วนขยำยระยะที่ 2
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพำเวอร์ จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2563
คุณภำพสิ่งแวดล้อม/จุดตรวจวัด
4. คุณภำพน้ำทิ้ง
1) รำงระบำยน้ำก่อนระบำยลงสู่อ่ำงเก็บน้ำดิบ
ของโรงงำนน้ำตำล
- รางระบายน้าก่อนระบายลงสูอ่ ่างเก็บน้าดิบ
ของโรงงานน้าตาล

2) บ่อตกตะกอน
- บ่อตกตะกอนของโครงการทัง้ 2 บ่อ

5. ตรวจสอบคุณภำพน้ำฝน
1) ภำวะกำรเกิดฝนกรด
- บริเวณพื้นที่โครงการ
- โรงเรียนบ้านหนองปลา
- บ้านแซงวัวซน
2) กำรเก็บตัวอย่ำงน้ำฝน
- บริเวณพื้นทีโ่ ครงการ
- โรงเรียนบ้านหนองปลา
- บ้านแซงวัวซน
3) กำรเฝ้ำระวังคุณภำพน้ำฝน
- ชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี
5 กิโลเมตร
6. ระดับเสียงในบรรยำกำศโดยทั่วไป
- บ้านโคกสะอาด
- โรงเรียนบ้านหนองปลา
- ริมรั้วโครงการ
6. สำธำรณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลภูดิน
ตาบลโคกสะอาด อาเภอภูเขียว
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลกุดจอก ตาบลโคกสะอาด
อาเภอภูเขียว

ดัชนีกำรตรวจวัด

ควำมถี่
เดิอนละ 1 ครั้ง

- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
- อุณหภูมิ (Temperature)
- ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS)
- น้ามันและไขมัน (Oil&Grease)
- บีโอดี (BOD)
- ซีโอดี (COD)
- ทีเคเอ็น (TKN)
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
- อุณหภูมิ (Temperature)
- ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS)
- น้ามันและไขมัน (Oil&Grease)
- ทีเคเอ็น (TKN)
- ภาวะการเกิดฝนกรดเบื้องต้นโดยใช้ pH meter

เดิอนละ 1 ครั้ง

เดือนละ 1 ครั้ง ในฤดูฝน (เดือนมิถุนายน
ถึงเดือนพฤศจิกายน) และเดือนที่มีฝนตก
ในช่วงฤดูหีบอ้อย (นอกฤดูฝน)

- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
- ซัลเฟต (Sulfate)
- ไนเตรต (Nitrate)
- ของแข็งแขวนลอย (TSS)

เดือนละ 1 ครั้งในฤดูฝน (เดือนมิถุนายน
ถึงเดือนพฤศจิกายน) และเดือนที่มีฝนตก
ในฤดูหีบอ้อย (นอกฤดูฝน)

- การเตรียมความพร้อมและการดูแลรักษาความสะอาด
ภาชนะในการจัดเก็บน้าฝนก่อนเข้าสู่ฤดูฝน

ปีละ 1 ครัง้ ก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝน

- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (LAeq 24 hours)
- ระดับเสียงเปอร์เซนต์ไทล์ที่ 90 (L90)
- ระดับเสียงสูงสุด (LAmax)
- ระดับเสียงรบกวน

ปีละ 2 ครัง้ ครัง้ ละ 5 วันต่อเนื่อง
ครอบคลุมทัง้ วันทาการและวันหยุด

- ผลตรวจสุขภาพประชาชนในพื้นที่ศึกษา
- แนวโน้ของการเกิดโรคเปรียบเทียบแต่ละปี

ปีละ 1 ครัง้
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ตำรำงที่ 1-8 (ต่อ) แผนงำนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม โครงกำรโรงไฟฟ้ำภูเขียว ส่วนขยำยระยะที่ 2
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพำเวอร์ จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2563
คุณภำพสิ่งแวดล้อม/จุดตรวจวัด
6. สำธำรณสุข (ต่อ)
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านหนองสังข์ ตาบลโคกสะอาด
อาเภอภูเขียว
7. อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
1) กำรตรวจสุขภำพพนักงำน
1.1) ตรวจสุขภำพพนักงำนใหม่
- พนักงานใหม่ทกุ คน

1.2) ตรวจสุขภำพพนักงำนประจำปี
(1) ตรวจสุขภาพทั่วไป
- พนักงานทุกคน
(2) ตรวจสุขภาพพิเศษ
- พนักงานที่มีโอกาสได้รบั การ
สัมผัสกับฝุ่นละอองในพื้นที่ลาน
กองกากอ้อย อาคารเก็บกาก
อ้อย ลานกองเก็บเชื้อเพลิงเสริม
(3) ตรวจสุขภาพพนักงานกลุ่มเสี่ยง
- พนักงานกลุ่มเสี่ยง

2) บันทึกสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุ
- ภายในพื้นที่โครงการ

8. สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
8.1) ระดับเสียงในสถำนที่ทำงำน
- บริเวณที่มีระดับเสียงดังเกินกว่า 85
เดซิเบล (เอ)
8.2) ควำมเข้มของฝุ่น
- ลานกองเก็บกากอ้อยและอาคารเก็บ
กากอ้อย
- ลานกองเก็บเชื้อเพลิงเสริม

ดัชนีกำรตรวจวัด

ควำมถี่

- ผลตรวจสุขภาพประชาชนในพื้นที่ศึกษา
- แนวโน้ของการเกิดโรคเปรียบเทียบแต่ละปี

ปีละ 1 ครัง้

- ตรวจร่างกายทั่วไป
- ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
- เอกซเรย์ปอด
- ทดสอบการได้ยิน
- ทดสอบการมองเห็น
- การทางานของตับ
- การทางานของไต

ก่อนเริ่มทางานกับโครงการ

- ใช้ระบบการตรวจเช่นเดียวกับการตรวจเมื่อเริ่มเข้าทางาน

ปีละ 1 ครัง้

- สมรรถภาพปอด

ปีละ 1 ครัง้

- ปริมาณเสียงสะสมตลอดระยะเวลาทางาน
- ฝุ่นทุกขนาด (Total Dust)
- ฝุ่นขนาดที่เข้าถึงและสะสมในถุงลมปอดได้
(Respirable Dust) แบบ Personal Sampling

ปีละ 1 ครัง้

- สาเหตุ
- ผลต่อสุขภาพพนักงาน
- ความเสียหาย/สูญเสีย
- การแก้ไขปัญหา

ทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุ

- ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (LAeq 8 hours)
- ระดับเสียงสูงสุด (LAmax)

ปีละ 4 ครัง้

- ฝุ่นทุกขนาด (Total Dust)
- ฝุ่นขนาดที่เข้าถึงและสะสมในถุงลมของปอดได้
(Respirable dust) (area)

ปีละ 2 ครัง้

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าภูเขียว ส่วนขยายระยะที่ 2 (ระยะดาเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2563
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จากัด
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ตำรำงที่ 1-8 (ต่อ) แผนงำนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม โครงกำรโรงไฟฟ้ำภูเขียว ส่วนขยำยระยะที่ 2
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพำเวอร์ จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2563
คุณภำพสิ่งแวดล้อม/จุดตรวจวัด

ดัชนีกำรตรวจวัด

ควำมถี่

8.2) ควำมเข้มของฝุ่น (ต่อ)
- ฝุ่นขนาดที่เข้าถึงและสะสมในถุงลมของปอดได้
(Respirable dust) (personal)
8.3) ระดับควำมร้อนบริเวณปฏิบัติงำน
- บริเวณหม้อไอน้า
- บริเวณเครื่องกาเนิดไฟฟ้า

9. คมนำคม
- ภายในพื้นที่โครงการ
10. คุณภำพชีวิต สภำพสังคมและเศรษฐกิจ
- พื้นที่ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากทีต่ ั้งโครงการ
- ชุมชนที่เป็นจุดเดียวกับจุดตรวจวัดคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม

1. อุณหภูมิกระเปราะเปียกตามธรรมชาติ
2. อุณหภูมิกระเปราะแห้ง
3. อุณหภูมิแบลคโกลบ
4. อุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบเฉลี่ย

ปีละ 2 ครัง้

- จานวนรถบรรทุกเชื้อเพลิงที่เดินทางเข้า-ออกโครงการ

เป็นประจาทุกวัน

- ความคิดเห็นจากผู้นาชุมชน ผู้แทนหน่วยงานราชการ
และประชาชนในชุมชน

ปีละ 1 ครัง้

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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