โครงการโรงไฟฟ้ าวังตาผิน (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้ งที่ 1)
บริ ษัท กัลฟ์ วีทีพี จากัด

5.1

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
การปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ของโครงการโรงไฟฟ้ า วัง

ตาผิน (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้งที่ 1) บริ ษทั กัลฟ์ วีทีพี จากัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง
มิถุนายน พ .ศ. 2561 สามารถสรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมได้
ดังนี้
(1) ด้ านคุณภาพอากาศ
- โครงการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื้อเพลิเงพียงชนิดเดียวในการผลิตกระแสไฟฟ้ า
- โครงการได้ติดตั้งระบบ Dry Low NOx Burner เพื่อควบคุมการเกิดก๊าซออกไซด์
ของไนโตรเจนจากการเผาไหม้ ตามที่มาตรการกาหนดเรี ยบร้อยแล้ว
- โครงการดาเนินการติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (Continuous
Emission Monitoring System; CEMS) ที่ปล่องระบายมลสารทางอากาศของ
โรงไฟฟ้ าทั้ง 2 ปล่อง โดยผลการตรวจวัดจะไปแสดงยังห้องควบคุม เพื่อรายงานค่า
มลสารที่ระบายออกสู่ บรรยากาศ ตลอด 24 ชัว่ โมง พร้อมติดตั้งจอแสดงผลการ
ตรวจวัดบริ เวณหน้าโครงการ โดยระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ .ศ. 2561
ผลการตรวจวัดมีค่าอยูใ่ นเกณฑ์ที่มาตรฐานกาหนดทั้งหมด
- โครงการดาเนิ นการตรวจสอบความถูกต้อง ของระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพ
อากาศจากปล่องระบายอากาศแบบต่อเนื่อง ในส่ วนของฝุ่ นละออง (RRA) ในวันที่
8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยพบว่า ผลการตรวจสอบมีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานของ
U.S. EPA และมีแผนการตรวจสอบความถูกต้อง ของระบบติดตามตรวจสอบ
คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศแบบต่อเนื่อง

ของก๊าซออกไซด์ของ

ไนโตรเจน (NOx) ก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2561
- โครงการควบคุมอัตราการระบายมลสารทางอากาศ ให้เป็ นไปตามที่กาหนด

ใน

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โดยระหว่างเดื อนมกราคม ถึงมิถุนายน
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โครงการโรงไฟฟ้ าวังตาผิน (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้ งที่ 1)
บริ ษัท กัลฟ์ วีทีพี จากัด

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

พ.ศ. 2561 มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ2 ครั้ง และ
พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยูใ่ นเกณฑ์ที่กาหนดทั้งหมด
- โครงการจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ ในการควบคุมระบบบาบัด
มลพิษทางอากาศ ทาหน้าที่ตรวจสอบการทางานของระบ บบาบัดมลสารทางอากาศ
เป็ นประจา
(2) ด้ านเสี ยง
- โครงการควบคุมระดับเสี ยงบริ เวณโดยรอบเครื่ องจักร และอุปกรณ์ที่มีเสี ยงดัง เช่น
Gas Turbine, Steam Turbine, HRSG, Fuel Gas Compressorและ Cooling Tower เป็ น
ต้น ให้มีค่าระดับเสี ยงเฉลี่ยจากเครื่ องจักร หรื อวัสดุดูดซับเสี ยงที่ระยะห่าง

1

เมตร ไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ พร้อมทั้งดาเนินการตรวจวัดระดับเสี ยงบริ เวณเครื่ องจักร
และอุปกรณ์ดงั กล่าว ตั้งแต่ก่อนเริ่ มเปิ ดดาเนินการ และพบว่า ผลการตรวจวัดมีค่า
ต่ากว่า 85 เดซิเบลเอ ทั้งหมด
- โครงการดาเนินการติดตั้ง อุปกรณ์ช่วยในการลดเสี ยง (Silencer) ที่บริ เวณปลายท่อ
ที่อาจก่อให้เกิดเสี ยงดัง และสร้างอาคารคลุมเครื่ องจักร (Enclosure) ที่บริ เวณห้อง
เผาไหม้ของเครื่ องกังหันก๊าซ เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ ากังหันก๊าซ และเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า
กังหันไอน้ า เป็ นต้น รวมทั้งมีการกาหนดลักษณะของใบพัดของหอหล่อเย็นเป็ นชนิด
ที่ก่อให้เกิดระดับเสี ยงต่าตามที่มาตรการกาหนดเรี ยบร้อยแล้ว
- โครงการฯ ติดตั้งป้ ายเตือนบริ เวณพื้นที่ ที่มีเสี ยงดังเกิน 80 เดซิเบลเอ เช่น บริ เวณ
หน่วยผลิตไอน้ า (HRSG) บริ เวณห้องเผาไหม้ของเครื่ องกังหันก๊าซ และบริ เวณ
เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ ากังหันก๊าซ เป็ นต้น พร้อมทั้งจัดเตรี ยมอุปกรณ์ ป้องกันอันตราย
ส่ วนบุคคล เช่น

ครอบหูลดเสี ยง และปลัก๊ ลดเสี ยง สาหรับพนักงานที่เข้าไป

ปฏิบตั ิงานบริ เวณพื้นที่ดงั กล่าวอย่างเพียงพอ
- โครงการได้จดั ทาโครงการอนุรักษ์การได้ยนิ (Hearing Conservation Program) ใน
การบริ หารจัดการป้ องกันไม่ให้พนักงานสัมผัสระดับเสี ยงดังเป็ นเวลานาน โดยมี
การติดตั้งป้ ายเตือน และให้ความรู ้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานบริ เวณพื้นที่ที่มีเสี ยง ดัง
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โครงการโรงไฟฟ้ าวังตาผิน (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้ งที่ 1)
บริ ษัท กัลฟ์ วีทีพี จากัด

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจสุ ขภาพประจาปี และตรวจสุ ขภาพตามความเสี่ ยงให้กบั
พนักงานของโครงการเป็ นประจาทุกปี
- โครงการดาเนินการจัดทาแผนผังแสดงเส้นเสี ยง (Noise Contour Map) เพื่อใช้
กาหนดบริ เวณพื้นที่ที่มีเสี ยงดัง ในวันที่ 18 ธันวาคม พ .ศ. 2560 และมีแผน
ดาเนินการครั้งต่อไปในปี พ.ศ. 2563
(3) ด้ านนา้ ใช้
- โครงการมีการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้น้ า โดยการเพิ่มจานวนรอบการหมุนเวียน
น้ าในระบบหอหล่อเย็น เพื่อลดการระบายน้ า และมีการนาน้ าที่ระบายจากหอ-หล่อ
เย็นมารดน้ าต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการ รวมทั้งจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ าที่
ระบายจากหอหล่อเย็นเป็ นประจาทุกเดือน
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทาการเดิน ตรวจสอบสภาพท่อน้ า

เป็ นประจาทุกวัน

(Visual Check) โดยหากพบว่ามีการรั่วเกิดขึ้น โครงการจะดาเนินการซ่อมแซม
ทันทีเพื่อป้ องกันการสู ญเสี ยน้ า ทั้งนี้ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ .ศ. 2561
พบว่า ไม่มีการรั่วไหลของท่อน้ าของโครงการ
(4) ด้ านอุทกวิทยานา้ ผิวดินและคุณภาพนา้ ผิวดิน
- โครงการจัดให้มีบ่อแยกน้ า/น้ ามัน (Oil Separator) เพื่อแยกน้ ามันและไขมัน ออก
จากน้ าเสี ยที่มีการปนเปื้ อนของน้ ามัน แล้วส่ งต่อไปยังบ่อพักน้ าทิ้งรวม

เพื่อ

ตรวจสอบคุณภาพ ก่อนระบายน้ าทิง้ ลงสู่ ระบบบาบัดน้ าเสี ยส่ วนกลาง ของนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง) ตามที่มาตรการกาหนด
- โครงการจัดเตรี ยมห้องน้ า-ห้องส้วมที่ถูกหลักสุ ขาภิบาล

ให้แก่พนักงานอย่าง

เพียงพอตามที่กฎหมายกาหนด
- โครงการจัดให้มถี งั บาบัดน้ าเสี ยสาเร็ จรู ป เพื่อบาบัดน้ าเสี ยจากการอุปโภค/บริ โภค
ของพนักงาน ก่อนระบายน้ าทิ้ง ลงสู่ บ่อพักน้ าทิ้งรวมของโครงการ และส่ งไปยัง
ระบบบาบัดน้ าเสี ยส่ วนกลาง ของนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง)
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โครงการโรงไฟฟ้ าวังตาผิน (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้ งที่ 1)
บริ ษัท กัลฟ์ วีทีพี จากัด

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

- โครงการจัดให้มีบ่อปรับสภาพความเป็ นกรด-ด่าง (Neutralization Pit) เพื่อปรับ
สภาพน้ าให้เป็ นกลาง ก่อนระบายไปยังบ่อพักน้ าทิ้งรวมของโครงการ และส่ ง ไปยัง
ระบบบาบัดน้ าเสี ยส่ วนกลาง ของนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด

(ระยอง)

ตามที่มาตรการกาหนดเรี ยบร้อยแล้ว
- โครงการดาเนิ นการติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งแบบต่อเนื่อง

(Online

Monitoring) เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิ ค่าความเป็ นกรด -ด่าง และค่าการนาไฟฟ้ า
บริ เวณบ่อพักน้ าทิ้งรวมตามที่มาตรการกาหนดเรี ยบร้อยแล้ว
ระหว่างการประสานงาน

โดยปั จจุบนั อยู่

เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลไปยังศูนย์ควบคุมน้ าเสี ยของนิคม

อุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง)
- โครงการจัดให้มีบ่อพักน้ าหล่อเย็น จานวน 2 บ่อ ความจุบ่อละ 1 วัน เพื่อรองรับน้ า
ระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น โดยจัดสร้างเป็ นบ่อคอนกรี ตเพื่อป้ องกันไม่ให้ น้ าหล่อ
เย็นรั่วซึ มออกสู่ สิ่งแวดล้อมภายนอกโครงการ โดยระหว่างเดือน มกราคม ถึง
มิถุนายน พ .ศ. 2561 บ่อพักน้ าหล่อเย็นของโครงการสามารถเก็บกักน้ าได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และไม่พบปั ญหาการรั่วซึ มเกิดขึ้น
- โครงการดาเนินการติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพน้ าหล่อเย็น

แบบต่อเนื่อง

(Online Monitoring) เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิ ค่าความเป็ นกรด-ด่าง ค่าก ารนาไฟฟ้ า
และค่าออกซิ เจนละลาย

บริ เวณบ่อพักน้ าหล่อเย็นของโครงการ

รายงานผลไปยังจอแสดงผลการตรวจวัดหน้าโครงการ

และสามารถ

ตามที่มาตรการกาหนด

เรี ยบร้อยแล้ว
- โครงการจัดให้มีบ่อ Emergency จานวน 1 บ่อ ความจุบ่อละ 1 วัน โดยโครงการจะ
รักษาให้แห้ง เพื่อใช้สาหรับเก็บกักน้ า กรณี ที่ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าหล่อเย็นไม่
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) เรื่ องกาหนด
คุณลักษณะของน้ าทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน
- โครงการติดตั้งเครื่ องเติมอากาศแบบหมุนเวียนน้ า บริ เวณบ่อพักน้ าหล่อเย็น

เพื่อ

เพิม่ ค่าออกซิ เจนละลายในน้ าทิง้ เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยผลการตรวจวัดค่า
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บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

ออกซิ เจนละลาย ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ .ศ. 2561 มีค่าอยูร่ ะหว่าง
4.8-6.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
- โครงการทาการควบคุมค่าออกซิ เจนละลาย (Dissolved Oxygen) ให้มีค่ามากกว่า 4
มิลลิกรัมต่อลิตรอยูเ่ สมอ โดยหากพบว่ามีค่าต่ากว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร โครงการจะทา
การสู บน้ าวนผ่านอุปกรณ์กระจายน้ า และเดินเครื่ องเติมอากาศจ นกว่าค่าออกซิ เจน
ละลาย (Dissolved Oxygen) ในน้ าทิ้งมีค่าไม่ต่ากว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตรอย่างไรก็
ตาม ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ .ศ. 2561 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าจาก
หอหล่อเย็นของโครงการมีค่าอยูใ่ นเกณฑ์ที่กาหนดทั้งหมด
- โครงการดาเนินการออกแบบและติดตั้งระบบกระจายน้ า บริ เวณจุดปล่อยน้ าลงบ่อ
พักน้ าหอหล่อเย็นเพื่อเป็ นการเติมออกซิ เจนในน้ าทิ้ง ตามที่มาตรการกาหนด
เรี ยบร้อยแล้ว
- โครงการควบคุมระดับของแอมโมเนียในน้ าทิ้งจากหอหล่อเย็นของโครงการให้มี
ค่าไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
(5) ด้ านการคมนาคม
- โครงการกาหนดให้ให้พนักงานขับรถปฏิบตั ิตามกฎจราจรอย่างเคร่ งครัด โดยมีการ
อบรมให้ความรู ้แก่พนักงานในการสนทนาความปลอดภัยก่อนเริ่ มงาน(Safety Talk)
อย่างสม่าเสมอ
- โครงการทาการกาหนดกฎระเบียบการคมนาคม และกฎความปลอดภัยของ
ยานพาหนะที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ เพื่อป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ และได้ทาการ
ประชาสัมพันธ์กฎระเบียบดังกล่าว

ให้พนักงานรับทราบในการสนทนาความ

ปลอดภัยก่อนเริ่ มงาน (Safety Talk) อย่างสม่าเสมอ
- โครงการจัดเตรี ยมที่จอดรถภายในพื้นที่โครงการ สาหรับพนักงาน และผูม้ าติดต่อ
โครงการอย่างเพียงพอ พร้อมติดตั้งป้ ายสัญญาณจราจรต่างๆ ในบริ เวณพื้นที่
โครงการ และเส้นทางที่จะเข้าสู่ โครงการ
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- โครงการจากัดความเร็ วภายในพื้นที่โครงการให้ไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
และได้ดาเนินการติดตั้งป้ ายและจากัดความเร็ วตามที่มาตรกาหนดเรี ยบร้อยแล้ว
- โครงการดาเนินการจดบันทึกชนิดและปริ มาณรถยนต์ที่เข้าสู่ พ้นื ที่โครงการและนา
ข้อมูลที่ได้ไปใช้เพื่อจัดการจราจรภายในพื้นที่ รวมถึงมีการจัดเตรี ยมพื้นที่สาหรับ
จอดรถอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งจัดใหมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ทาหน้าที่

ควบคุมดูแลไม่ให้มีการจอดรถนอกเขตที่กาหนด
- โครงการกาหนดให้รถบรรทุกขนส่ งวัตถุดิบและสารเคมี ที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ
ต้องมีการตรวจสอบสภาพอย่างสม่าเสมอ รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยตรวจสอบบริ เวณทางเข้า-ออกโครงการตลอดเวลา
- โครงการกาหนดให้รถบรรทุกขนส่ งวัตถุดิบและสารเคมีของโครงการ ต้องมีการ
ติดหมายเลขโทรศัพท์ที่รถขนส่ ง เพื่อเป็ นช่องทางการ

แจ้งเรื่ องร้องเรี ยนมายัง

โครงการ
(6) ด้ านการระบายนา้ และป้องกันนา้ ท่วม
- โครงการจัดให้มีรางระบายน้ าฝนภายในพื้นที่โครงการ และได้รับอนุญาตให้
เชื่อมต่อท่อระบายน้ าฝนของโครงการ เข้า

กับรางระบายน้ าฝน ของนิคม

อุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง) เรี ยบร้อยแล้ว
- โครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน้ าฝนขนาดความจุ 3,700 ลูกบาศก์เมตร ที่ สามารถ
รองรับปริ มาณน้ าฝนได้ 3 ชัว่ โมง เพื่อ ควบคุมอัตราการระบายน้ าออกจากพื้นที่
โครงการให้เหมาะสมและป้ องกันปั ญหาน้ าท่วมในพื้นที่ ตามที่มาตรการกาหนด
เรี ยบร้อยแล้ว
- โครงการจัดให้มีท่อระบายน้ าฝนปนเปื้ อน เพื่อแยกน้ า /น้ ามัน ก่อนระบายลงสู่ บ่อ
พักน้ าทิง้ รวม และระบายลงสู่ ระบบบาบัดน้ าเสี ยส่ วนกลาง ของนิคมอุตสาห-กรรม
อีสเทิร์น ซี บอร์ด (ระยอง) ต่อไป
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- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทาการตรวจสอบรางระบายน้ าฝนในพื้นที่โครงการเป็ น
ประจาทุกวัน เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดปั ญหาการอุดตัน โดยระหว่างเดือนมกราคม ถึง
มิถุนายน พ.ศ. 2561 ไม่พบการอุดตันของรางระบายน้ าแต่อย่างใด
(7) ด้ านการจัดการกากของเสี ย
- โครงการได้จดั ให้มีถงั ขยะที่มีฝาปิ ดมิดชิ ด และมีจานวนเพียงพอสาหรับรองรับขยะ
ที่เกิดขึ้นภายในโครงการ โดยแบ่งแยก ตามประเภทของขยะ ก่อน ประสานให้
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการนาไปกาจัดอย่างเหมาะสมต่อไป
- โครงการจัดให้มีถงั /แทงค์ เพื่อจัดเก็บกากของเสี ยจากกระบวนการผลิ

ตไว้อย่าง

มิดชิด เช่น เรซิ น น้ ามัน /สารเคมี และฉนวนกันความร้อน เป็ นต้น เพื่อส่ งไปกาจัด
ยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ หรื อส่ งไปขายยังบริ ษทั รับกาจัด
กากของเสี ยที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ
- โครงการดาเนินการบันทึกชนิด ปริ มาณกากของเสี ยที่เกิดขึ้น และการขนส่ งออก
นอกพื้นที่โครงการ

โดยระบุแหล่งที่ส่งไปจาหน่ายหรื อกาจัดตามที่มาตรการ

กาหนดเรี ยบร้อยแล้ว
(8) ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- โครงการดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ แวดล้อมในการทางาน เพื่อดูแลและควบคุมการปฏิบตั ิงานเป็ นที่เรี ยบรอยแล้ว เมื่อ
วันที่ 1 มิถุนายนพ.ศ. 2560 พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุม อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดย
มีการจัดประชุมครั้งล่าสุ ดจัดขึ้นในวันที3่ กรกฎาคม พ.ศ. 2561
- โครงการจัดทาข้อกาหนดด้านความปลอดภัยในการทางาน

ของกลุ่มบริ ษทั กัลฟ์

(Standard Safety Procedure) พร้อมทั้งจัดให้มีการอบรม และแจ้งกฎระเบียบ
ดังกล่าวให้พนักงานทราบก่อนเริ่ มเข้าทางานในโครงการ รวมถึงจัดทาคู่

มือ

ปฏิบตั ิงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานมอบ
ให้กบั พนักงานใหม่ทุกคน เมื่อเข้ารับการอบรมก่อนเริ่ มปฏิบตั ิทางาน
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- โครงการจัดเตรี ยมอุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล (Personal Protective
Equipment) ให้กบั พนักงานทุกคน อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพการทางาน
เรี ยบร้อยแล้ว
- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเวชภัณฑ์พ้นื ฐาน รวม

ถึงรถ

รับส่ งในกรณี ฉุกเฉิ น ตามกฎกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการ พ.ศ.2548 ตามที่มาตรการกาหนดเรี ยบร้อยแล้ว
- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ เช่น สัญญาณ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) อุปกรณ์
ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) และถังดับเพลิง เป็ นต้น และกาหนดให้มีการ
ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดงั กล่าวอย่างสม่าเสมอ
- โครงการจัดให้มีระบบไฟฟ้ าสารอง เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิ น พร้อมทั้งมีการ
ออกแบบให้มีความปลอดภัยและแสงสว่างเพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน

ตามที่

มาตรการกาหนดเรี ยบร้อยแล้ว
- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบการทางานอุปกรณ์ป้องกันอย่างสม่าเสมอ ตามที่
กาหนดไว้ในคู่มือความปลอดภัยในการทางานของโครงการ (Safety Procedure)
- โครงการกาหนดให้มีการตรวจสุ ขภาพพนักงานก่อนเข้าทางาน

และจัดให้มีการ

ตรวจสุ ขภาพประจาปี อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี โดยในปี พ.ศ. 2561 โครงการมีแผน
ตรวจสุ ขภาพประจาปี ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
- โครงการดาเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย เพื่อกระตุน้ และฝึ กทักษะ
การปฏิบตั ิดา้ นความปลอดภัย

ให้กบั พนักงานของโครงการและประชาชนใน

ชุมชนครั้งล่าสุ ดเมื่อระหว่างวันที่ 6-10 พฤศจิกายน พ .ศ. 2560 และมีแผน
ดาเนินการครั้งต่อไปในช่วงปลายปี พ.ศ. 2561
- โครงการจัดให้มีระบบป้ องกันเพลิงไหม้และระบบดับเพลิงของโรงไฟฟ้ า

ตาม

National Fire Protection Association (NFPA) ข้อกาหนด และมาตรฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเรี ยบร้อยแล้ว
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- โครงการมีการจัดทาเอกสารขั้นตอนการปฏิบตั ิงานแผนงานฉุ กเฉิ น พร้อมทั้งจัดให้
มีการซ้อมแผนฉุกเฉินและอพยพหนีไฟครั้งล่าสุ ด เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.
2560 และมีแผนดาเนินการครั้งต่อไปในช่วงปลายปี พ.ศ. 2561
- โครงการกาหนดให้พ้นื ที่บริ เวณท่อส่ งก๊าซธรรมชาติเป็ นเขตอันตราย และจัดให้มี
มาตรการควบคุมและป้ องกันเพื่อความปลอดภัยโดยเคร่ งครัด เช่น เขตห้ามสู บบุหรี่
เขต Hot Work ต้องมีการขออนุญาต เป็ นต้น
- โครงการกาหนดให้พ้นื ที่กระบวนการผลิตเป็ นเขตอันตราย และห้ามไม่ให้ นาสิ่ งที่
ทาให้เกิดประกายไฟ เข้าไปในเขตอันตรายที่ถูกกาหนดเอาไว้โดยเด็ดขาด
- โครงการไม่อนุญาตให้นาหรื อเก็บสารที่ช่วยในการเผาไหม้

เข้าไปภายในเขต

อันตราย โดยได้จดั เตรี ยมพื้นที่ภายในอาคารจัดเก็บพัสดุ (Warehouse) ไว้สาหรับ
เก็บสารเคมี โดยแยกตามชนิดและประเภทอย่างเหมาะสม
- โครงการจัดให้มีระบบการขออนุญาตทางาน (Work Permit Procedure) เพื่อควบคุมการเข้าทางานภายในพื้นที่โครงการ และกาหนดให้ผปู ้ ฏิบตั ิ งานที่เกี่ยวข้องกับ
ความร้อน (Hot Work) เช่น งานเชื่อม ตัดโลหะ เป็ นต้น จะต้องได้รับอนุญาตจากผู ้
มีอานาจก่อนทุกครั้ง
- โครงการกาหนดให้บริ ษทั ที่ขนส่ งสารเคมี

ต้องมีใบอนุญาตประกอบการขนส่ ง

และจะไม่อนุญาตให้บริ ษทั ไม่มีใบอนุญาตประกอบการขนส่ ง

เข้าปฏิบตั ิงานใน

พื้นที่โครงการโดยเด็ดขาด
- โครงการกานดให้บริ ษทั ขนส่ งสารเคมี ติดเครื่ องหมายฉลาก และป้ ายบนรถขนส่ ง
สารเคมีให้ถูกต้อง ตามข้อกาหนดของกรมการขนส่ งทางบก
- โครงการกาหนดให้บริ ษทั ขนส่ งสารเคมีตอ้ งทาการจัดแยกและขนถ่ายสารเคมีให้
ถูกต้องและปลอดภัย
- โครงการจัดให้มีใบกากับการขนส่ ง (Shipping Paper ) และกาหนดให้ตอ้ งมี
เจ้าหน้าที่ของโครงการเซ็นรับรองทุกครั้งที่มีการขนส่ ง และ/หรื อ ขนถ่ายสารเคมี
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โครงการโรงไฟฟ้ าวังตาผิน (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้ งที่ 1)
บริ ษัท กัลฟ์ วีทีพี จากัด

- โครงการกาหนดให้รถขนส่ งสารเคมี

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

ต้องมีขอ้ มูลความปลอดภัยของสารเคมี

(Safety Data Sheet : SDS) เกี่ยวกับลักษณะอันตรายตามคุ ณสมบัติของวัตถุน้ นั ๆ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- โครงการกาหนดให้บริ ษทั ขนส่ งสารเคมี

ต้องจัดเตรี ยมเครื่ องมือและอุปกรณ์

คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล (Personal Protective Equipment ) ไว้ประจารถ
ขนส่ งอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- โครงการติดตั้งป้ ายเตือนเรื่ องการทางานเกี่ยวกับสารเคมีในบริ เวณที่มีการเก็บกัก
และ/หรื อ บริ เวณที่มีการใช้สารเคมี อนั ตรายไว้ในที่เปิ ดเผยเห็นได้ชดั เจน
- โครงการจัดเตรี ยมฝักบัวชาระล้างร่ างกาย และที่ลา้ งตา (Safety Shower &Eye
Washer)

ในบริ เวณที่มีการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับสารเคมี

พร้อมทั้งจัดให้มีการ

ตรวจสอบเป็ นประจาทุกเดือน
- โครงการจัดให้มีนกั เคมี

ทาหน้าที่ในการปรับปรุ งแผนความปลอดภัยในการใช้

สารเคมีประจาโครงการตามที่มาตรการกาหนดเรี ยบร้อยแล้ว
- โครงการดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ ยงของสารเคมี ทาหน้าที่
ตรวจสอบ และจัดทาแผนการตรวจสอบสารเคมีอนั ตรายที่มีข้ ึนแต่ละพื้นที่ทางานที่
มีการใช้สารเคมี โดยมีแผนดาเนินการทบทวน และปรับปรุ งแผนการตรวจสอบ
สารเคมีอนั ตรายในช่วงปลายปี พ.ศ. 2561
(9) ด้ านเศรษฐกิจ-สั งคม
- โครงการมีนโยบายในการพิจารณารับพนักงานจากชุมชนในพื้นที่ต้ งั โครงการ โดย
พิจารณาจากความสามารถและความเหมาะสมของงาน โดยปัจจุบนั โครงการมี
พนักงานท้องถิ่น จานวน ทั้งสิ้ น 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.2 ของจานวนพนักงาน
ทั้งหมดของโครงการ
- โครงการมีมาตรการในการคืนประโยชน์ให้กบั ชุมชน โดยได้ดาเนินการสนับ-สนุน
กิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อ สร้างสัมพันธ์อนั ดี และตอบแทนชุมชนและ
สังคม อาทิ สนับสนุน และเข้าร่ วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกบั หน่วยงานท้องถิ่น
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โครงการโรงไฟฟ้ าวังตาผิน (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้ งที่ 1)
บริ ษัท กัลฟ์ วีทีพี จากัด

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

และชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้ า สนับสนุนโครงการฝึ กอบรมอาสา
สาธารณสุ ข ประจาหมู่บา้ น และแกนนาด้านสุ ขภาพ ให้แก่ อบต.

สมัคร
เขาคันทรง

สนับสนุนกิจกรรมส่ งเสริ มด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถิ่นให้แก่หน่วยงาน
ท้องถิ่น ในเขตอาเภอปลวกแดง สนันสนุนกิจกรรมประเพณี สงกรานต์ ให้แก่
องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น ผูน้ าชุมชนรอบพื้นที่โรงไ ฟฟ้ า มอบทุนการศึกษา
ให้แก่นกั เรี ยนโรงเรี ยนชุมชนบริ ษทั น้ าตาลตะวันออก เป็ นต้น
- โครงการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และจัดให้
มีการประชุมทุก 3 เดือน โดยโครงการมีการรายงานแผนการดาเนินงานของ
โครงการ รวมถึงผลการปฏิบตั ิตามมาตรการฯ ต่อคณะกรรมการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อนการก่อสร้างจนถึงปัจจุบนั เพื่อให้
ประชาชนและชุมชนรับทราบการดาเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง
(10) ด้ านการประชาสั มพันธ์ และการมีส่วนร่ วมของประชาชน
- โครงการได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ขอ้ มูลโครงการ ผ่านการประชุม
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โดยโครงการมีการรายงาน
แผนการดาเนินงานของโครงการ รวมถึง

ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการต่อ

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
การก่อสร้างจนถึงปัจจุบนั

ตั้งแต่ก่อน

เพื่อให้ประชาชนและชุมชนรับทราบการดาเนิน-งาน

ของโครงการอย่างต่อเนื่อง
- โครงการมีการพบปะเยีย่ มเยียนเจ้าหน้าที่ราชการในท้องถิ่นและคนในชุมชน เพื่อ
สร้างสัมพันธ์อนั ดีอย่างสม่าเสมอ

ทั้งนี้หากพบปั ญหาจากการดาเนินงานของ

โครงการ ทางโครงการพร้อมที่จะแก้ไขปั ญหาความเดือดร้ อนที่อาจเกิดขึ้นทันที
- โครงการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารจากชุมชนอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง ผ่านทางศูนย์
รับเรื่ องร้องเรี ยนของโครงการ
- โครงการดาเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวด-ล้อม
ประกอบด้วย ผูแ้ ทนจากชุมชน ผูแ้ ทนจากภาครัฐ ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูแ้ ทนจ
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โครงการโรงไฟฟ้ าวังตาผิน (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้ งที่ 1)
บริ ษัท กัลฟ์ วีทีพี จากัด

โรงไฟฟ้ าแล้วเสร็ จ

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

และมีการจัดประชุมเพื่อรายงานแผนการดาเนินงานของ

โครงการ รวมถึงผลการปฏิบตั ิตามมาตรการฯ ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อนการก่อสร้างจนถึงปัจจุบนั
(11) ด้ านสาธารณสุ ขและสุ ขภาพ
- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเวชภัณฑ์พ้นื ฐาน รวม

ถึงรถ

รับส่ งในกรณี ฉุกเฉิ น ตามกฎกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการ พ.ศ.2548 ตามที่มาตรการกาหนดเรี ยบร้อยแล้ว
- โครงการดาเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย เพื่อกระตุน้ และฝึ กทักษะ
การปฏิบตั ิดา้ นความปลอดภัย รวมถึงส่ งเสริ มสุ ขภาพ และให้ความรู ้เพิม่ เติมด้าน
สิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพ แก่พนักงานของโครงการและประชาชนในชุมชน ครั้ง
ล่าสุ ดระหว่างวันที่ 6-10 พฤศจิกายน พ .ศ. 2560 และมีแผนดาเนินการครั้งต่อไป
ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2561
(12) ด้ านพืน้ ทีส่ ี เขียวและสุ นทรียภาพ
- โครงการดาเนินการปลูกหญ้าเพื่อจัดทาพื้นที่สีเขียว จานวนร้อยละ

5 ของพื้นที่

โครงการเรี ยบร้อยแล้ว โดย ทาการปลูกไม้ยนื ต้น ไม้พมุ่ เพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้อง
กับประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 103/2556 เรื่ อง การพัฒนา
ที่ดินสาหรับผูป้ ระกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
- โครงการจัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว

และติดตั้งระบบสเปรย์รดน้ า

บริ เวณพื้นที่ที่มีการปลูกต้นไม้ เพื่อดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการ ให้มีความ
สวยงาม เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ
- โครงการจัดให้มีคนงานดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการ

ให้มีความสวยงาม

เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ โดยหากพบว่ามีตน้ ไม้ตายหรื อได้รับความเสี ยหาย
โครงการจะทาการปลูกซ่อมแซมให้แล้วเสร็ จภายใน1 เดือน เพื่อรักษาและคงสภาพ
พื้นที่สีเขียวตามสัดส่ วนที่กาหนด
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โครงการโรงไฟฟ้ าวังตาผิน (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้ งที่ 1)
บริ ษัท กัลฟ์ วีทีพี จากัด

5.2

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
สรุ ปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ของโครงการโรงไฟฟ้ าวงั ตาผิน บริ ษทั กัลฟ์ วี

ทีพี จากัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2561 ดังแสดงในตารางที่ 5.2-1
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ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
- ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศทั้งหมด มีค่าอยูใ่ น
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด(ค่า
มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่
24 (พ.ศ. 2547))

- ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศทั้งหมด มีค่าอยูใ่ น
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด (ค่า
มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547))

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

GVTP-Chap5

คุณภาพ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
ผลการติดตามตรวจสอบ
สิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
1. คุณภาพอากาศใน - วัดจอมพลเจ้าพระยา - TSP (24 ชัว่ โมง)
- ปี ละ 2 ครั้ง ครั้งละ - TSP (24 ชัว่ โมง)
บรรยากาศ
- วัดคลองกรา
- PM-10 (24 ชัว่ โมง)
7 วันต่อเนื่อง
 วัดจอมพลเจ้าพระยา
- วัดราษฎร์อสั ดาราม - NO2 (1 ชัว่ โมง)
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง0.026-0.046 mg/m3
- บ้านวังตาผิน
- SO2 (1 ชัว่ โมง)
 วัดคลองกรา
- SO2 (24 ชัว่ โมง)
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง0.017-0.053 mg/m3
- ความเร็ วลม
 วัดราษฎร์ อส
ั ดาราม
- ทิศทางลม
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง0.061-0.097 mg/m3
 บ้านวังตาผิน
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง0.037-0.070 mg/m3
- PM-10 (24 ชัว่ โมง)
 วัดจอมพลเจ้าพระยา
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง0.017-0.028 mg/m3
 วัดคลองกรา
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง0.007-0.027 mg/m3
 วัดราษฎร์ อส
ั ดาราม
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง0.022-0.043 mg/m3
 บ้านวังตาผิน
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง0.025-0.039 mg/m3

โครงการโรงไฟฟ้ าวังตาผิน (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้ งที่ 1)
บริ ษัท กัลฟ์ วีทีพี จากัด
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ตารางที่ 5.2-1 สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
โครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน บริษัท กัลฟ์ วีทพี ี จากัด
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2561

5-15

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
- ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศทั้งหมด มีค่าอยูใ่ น
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด (ค่า
มาตรฐาน ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544))

- ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศทั้งหมด มีค่าอยูใ่ น
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด (ค่า
มาตรฐานตามประกาศคณะ
กรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547))

GVTP-Chap5

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

คุณภาพ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
ผลการติดตามตรวจสอบ
สิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
1. คุณภาพอากาศใน - วัดจอมพลเจ้าพระยา - TSP (24 ชัว่ โมง)
- ปี ละ 2 ครั้ง ครั้งละ - SO2 (1 ชัว่ โมง)
บรรยากาศ(ต่ อ) - วัดคลองกรา
- PM-10 (24 ชัว่ โมง)
7 วันต่อเนื่อง
 วัดจอมพลเจ้าพระยา
- วัดราษฎร์อสั ดาราม - NO2 (1 ชัว่ โมง)
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง3.6-7.6 ppb
- บ้านวังตาผิน
- SO2 (1 ชัว่ โมง)
 วัดคลองกรา
- SO2 (24 ชัว่ โมง)
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง2.4-14.0 ppb
- ความเร็ วลม
 วัดราษฎร์ อส
ั ดาราม
- ทิศทางลม
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง2.4-7.4 ppb
 บ้านวังตาผิน
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง3.8-7.5 ppb
- SO2 (24 ชัว่ โมง)
 วัดจอมพลเจ้าพระยา
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 4.6-5.0 ppb
 วัดคลองกรา
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง4.6-5.0 ppb
 วัดราษฎร์ อส
ั ดาราม
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง3.0-4.3 ppb
 บ้านวังตาผิน
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง4.6-5.1 ppb

โครงการโรงไฟฟ้ าวังตาผิน (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้ งที่ 1)
บริ ษัท กัลฟ์ วีทีพี จากัด

T-MON216060/SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)
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ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
- ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศทั้งหมด มีค่าอยูใ่ น
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด (ค่า
มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552))

-

GVTP-Chap5

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

คุณภาพ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
ผลการติดตามตรวจสอบ
สิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
1. คุณภาพอากาศใน - วัดจอมพลเจ้าพระยา - TSP (24 ชัว่ โมง)
- ปี ละ 2 ครั้ง ครั้งละ - NO2 (1 ชัว่ โมง)
บรรยากาศ(ต่ อ) - วัดคลองกรา
- PM-10 (24 ชัว่ โมง)
7 วันต่อเนื่อง
 วัดจอมพลเจ้าพระยา
- วัดราษฎร์อสั ดาราม - NO2 (1 ชัว่ โมง)
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง2.9-20.3 ppb
- บ้านวังตาผิน
- SO2 (1 ชัว่ โมง)
 วัดคลองกรา
- SO2 (24 ชัว่ โมง)
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง2.4-24.3 ppb
- ความเร็ วลม
 วัดราษฎร์ อส
ั ดาราม
- ทิศทางลม
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง3.3-11.9 ppb
 บ้านวังตาผิน
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง4.1-12.9 ppb
- ความเร็ วลม
 วัดจอมพลเจ้าพระยา
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง0.5-1 m/s
 วัดคลองกรา
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง1-2 m/s
 วัดราษฎร์ อส
ั ดาราม
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง0.5-1 m/s
 บ้านวังตาผิน
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง0.5-1 m/s

โครงการโรงไฟฟ้ าวังตาผิน (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้ งที่ 1)
บริ ษัท กัลฟ์ วีทีพี จากัด

T-MON216060/SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)
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บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

GVTP-Chap5

คุณภาพ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
ผลการติดตามตรวจสอบ
สิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
อุปสรรค/การแก้ ไข
1. คุณภาพอากาศใน - วัดจอมพลเจ้าพระยา - TSP (24 ชัว่ โมง)
- ปี ละ 2 ครั้ง ครั้งละ - ทิศทางลม
บรรยากาศ(ต่ อ) - วัดคลองกรา
- PM-10 (24 ชัว่ โมง)
7 วันต่อเนื่อง
 วัดจอมพลเจ้าพระยาลมส่ วนใหญ่พด
ั มาจากทาง
- วัดราษฎร์อสั ดาราม - NO2 (1 ชัว่ โมง)
ทิศใต้
- บ้านวังตาผิน
- SO2 (1 ชัว่ โมง)
 วัดคลองกรา ลมส่ วนใหญ่พด
ั มาจากทางทิศใต้
- SO2 (24 ชัว่ โมง)
 วัดราษฎร์ อส
ั ดารามลมส่วนใหญ่พดั มาจากทาง
- ความเร็ วลม
ทิศใต้
- ทิศทางลม
 บ้านวังตาผิน ลมส่ วนใหญ่พด
ั มาจากทางทิศใต้
2. คุณภาพอากาศ
จากปล่ องระบาย
อากาศ
2.1 การตรวจวัด
- ปล่อง HRSG 11
- NOx
- ตลอดระยะเวลา - ปล่อง HRSG 11
- ผลการตรวจวัดมีค่าอยูใ่ น ค่าที่
แบบต่ อเนื่อง
- ปล่อง HRSG 12
- SO2
ดาเนินการ
 NOx = 15.8-58.2 ppm ที่ 7%O2
กาหนดใน EIA และเกณฑ์
- TSP
 SO2 = 0-4.1 ppm ที่ 7%O2
มาตรฐาน
3
- O2
 TSP = 0.4-4.4 mg/Nm ที่ 7%O2
- Flow Rate
 O2 = ร้อยละ 13.7-15.5
3
 Flow Rate= 204,316-385,909 Nm /min
- ปล่อง HRSG 12
- ผลการตรวจวัดมีค่าอยูใ่ นค่าที่
 NOx = 14.3-58.5 ppm ที่ 7%O2
กาหนดใน EIA และเกณฑ์
 SO2 = 0-5.5 ppm ที่ 7%O2
มาตรฐาน
3
 TSP = 0-6.0 mg/Nm ที่ 7%O2
 O2 = ร้อยละ 13.1-14.9
3
 Flow Rate= 264,768-599,143 Nm /min

โครงการโรงไฟฟ้ าวังตาผิน (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้ งที่ 1)
บริ ษัท กัลฟ์ วีทีพี จากัด

T-MON216060/SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

คุณภาพ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
สิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
2. คุณภาพอากาศ - ปล่อง HRSG 11
- NOx
- ปี ละ 1 ครั้ง
จากปล่ องระบาย - ปล่อง HRSG 12
- SO2
อากาศ (ต่ อ)
- TSP
2.2 การตรวจสอบ
- O2
ความถูกต้ อง
ของ CEMS
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2.3 การตรวจวัด
แบบครั้งคราว

- ปล่อง HRSG 11
- ปล่อง HRSG 12

NOx
SO2
TSP
O2
Flow Rate

- โครงการได้ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้อง

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
- ผลการตรวจสอบมีค่าอยูใ่ นเกณฑ์
มาตรฐานของ U.S. EPA

GVTP-Chap5

ของ CEMs บริ เวณปล่อง HRSG11 และปล่อง
HRSG12 ในส่วนของฝุ่ นละออง ในวันที่ 8
พฤษภาคม พ.ศ. 2561โดยพบว่าผลการตรวจสอบ
มีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานของ U.S. EPA ทั้งหมด
และมีแผนการตรวจสอบความถูกต้องของก๊าซ
ออกไซด์ของไนโตรเจน และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2561
- ปี ละ 2 ครั้ง
- ปล่อง HRSG 11
- ผลการตรวจวัดมีค่าอยูใ่ น ค่าที่
ช่วงเวลาเดียวกับ
 NOx = 39.3 ppm ที่ 7%O2
กาหนดใน EIA และเกณฑ์
การตรวจวัด
 SO2 = 0.7 ppm ที่ 7%O2
มาตรฐาน
3
คุณภาพอากาศใน  TSP = 1.5 mg/Nm ที่ 7%O2
บรรยากาศ
 O2 = ร้อยละ 14.3
3
 Flow Rate= 4,644 Nm /min
- ปล่อง HRSG 12 (ต่อ)
- ผลการตรวจวัดมีค่าอยูใ่ น ค่าที่
 NOx = 36.7 ppm ที่ 7%O2
กาหนดใน EIA และเกณฑ์
 SO2 = 0.6 ppm ที่ 7%O2
มาตรฐาน
3
 TSP = 0.9 mg/Nm ที่ 7%O2
 O2 = ร้อยละ 14.6
3
 Flow Rate= 4,764 Nm /min

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

-

ผลการติดตามตรวจสอบ

โครงการโรงไฟฟ้ าวังตาผิน (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้ งที่ 1)
บริ ษัท กัลฟ์ วีทีพี จากัด

T-MON216060/SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

คุณภาพ
สิ่งแวดล้ อม
3. การติดตาม
ตรวจสอบ
ความร้ อนจาก
โรงไฟฟ้า
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
ผลการติดตามตรวจสอบ
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
- ครอบคลุมบริ เวณ
- ภาพถ่ายความร้อน - ตรวจวัดช่วงฤดู
- โครงการดาเนินการรวบรวมภาพถ่ายดาวเทียม
พื้นที่ก่อสร้างโครงจากดาวเทียม
ร้อน ฤดูฝน และ
แสดงอุณหภูมิของพื้นผิวบริ เวณพื้นที่ก่อสร้าง
การ และพื้นที่สถานี
ฤดูหนาวภายใน 1
โครงการ ครอบคลุมรัศมี 5 ตารางกิโลเมตร และ
ตรวจวัดคุณภาพ
ปี แรกของการ
พื้นที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของโครงการ
อากาศของโครงการฯ
ดาเนินการ จากนั้น เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยใช้ภาพภาพถ่ายดาวเทียม
ตรวจวัดทุกช่วงฤดู ในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ 18 เมษายน
ทุกๆ 3 ปี ตลอด
พ.ศ. 2561 สาหรับเป็ นตัวแทนของฤดูหนาว และ
อายุโครงการ
ฤดูร้อน ตามลาดับ และสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ฤดูหนาว (ภาพภาพถ่ ายดาวเทียมในวันที่ 11
ธันวาคม พ.ศ. 2560)






GVTP-Chap5

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม



บริ เวณพื้นที่โครงการมีอุณหภูมิอยูร่ ะหว่าง 31-32
องศาเซลเซียส
บริ เวณพื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 25 ตารางกิโลเมตร
มีอุณหภูมิอยูร่ ะหว่าง 21-38 องศาเซลเซียส
บริ เวณพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งชุมชน
มีอุณหภูมิอยูร่ ะหว่าง 30-38 องศาเซลเซียส
บริ เวณพื้นที่เกษตรกรรม แหล่งน้ า และพื้นที่
ชุ่มน้ า มีอุณหภูมิอยูร่ ะหว่าง 21-29 องศาเซลเซียส

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
-

โครงการโรงไฟฟ้ าวังตาผิน (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้ งที่ 1)
บริ ษัท กัลฟ์ วีทีพี จากัด

T-MON216060/SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

คุณภาพ
สิ่งแวดล้ อม
3. การติดตาม
ตรวจสอบ
ความร้ อนจาก
โรงไฟฟ้า (ต่ อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
- ครอบคลุมบริ เวณ
- ภาพถ่ายความร้อน - ตรวจวัดช่วงฤดู
พื้นที่ก่อสร้างโครงจากดาวเทียม
ร้อน ฤดูฝน และ
การ และพื้นที่สถานี
ฤดูหนาวภายใน 1
ตรวจวัดคุณภาพ
ปี แรกของการ
อากาศของโครงการฯ
ดาเนินการ จากนั้น
ตรวจวัดทุกช่วงฤดู
ทุกๆ 3 ปี ตลอด
อายุโครงการ

ผลการติดตามตรวจสอบ
ฤดูร้อน (ภาพภาพถ่ ายดาวเทียมในวันที่ 18
เมษายน พ.ศ. 2561)
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4. ระดับเสียง
โดยทัว่ ไป

- Leq(24)
- Lmax
- Ldn
- L90

- ปี ละ 2 ครั้งๆ ละ
7 วันต่อเนื่อง

บริ เวณพื้นที่โครงการมีอุณหภูมิอยูร่ ะหว่าง 29-30
องศาเซลเซียส
บริ เวณพื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 25 ตารางกิโลเมตร
มีอุณหภูมิอยูร่ ะหว่าง 21-38 องศาเซลเซียส
บริ เวณพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งชุมชน
มีอุณหภูมิอยูร่ ะหว่าง 29-38 องศาเซลเซียส
บริ เวณพื้นที่เกษตรกรรม แหล่งน้ า และพื้นที่
ชุ่มน้ า มีอุณหภูมิอยูร่ ะหว่าง 21 -28องศาเซลเซียส

- Leq(24)
 พื้นที่โครงการ
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 61.8-67.7 dBA
 บ้านวังตาผิน 1
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 65.6-66.9 dBA
 บ้านวังตาผิน 2
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 63.5-69.0 dBA

- ผลการตรวจวัด Leq(24) ทั้งหมด
มีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานที่
กาหนด (ค่ามาตรฐาน ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15
(พ.ศ. 2540))

GVTP-Chap5

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

- พื้นที่โครงการฯ
- บ้านวังตาผิน 1
- บ้านวังตาผิน 2

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข

โครงการโรงไฟฟ้ าวังตาผิน (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้ งที่ 1)
บริ ษัท กัลฟ์ วีทีพี จากัด

T-MON216060/SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

คุณภาพ
สิ่งแวดล้ อม
4. ระดับเสียง
โดยทัว่ ไป

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
- พื้นที่โครงการฯ
- Leq(24)
- ปี ละ 2 ครั้งๆ ละ
- บ้านวังตาผิน 1
- Lmax
7 วันต่อเนื่อง
- บ้านวังตาผิน 2
- Ldn
- L90

ผลการติดตามตรวจสอบ

5-21

- ค่ามาตรฐานสาหรับระดับเสี ยง
Ldn ยังไม่มีการกาหนด

- ค่ามาตรฐานสาหรับระดับเสี ยง
L90 ยังไม่มีการกาหนด

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

GVTP-Chap5

- Lmax (ต่อ)
 พื้นที่โครงการ
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 83.2-96.9 dBA
 บ้านวังตาผิน 1
 พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 91.4-106.7 dBA
 บ้านวังตาผิน 2
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 89.0-100.8 dBA
- Ldn
 พื้นที่โครงการ
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 67.0-69.7 dBA
 บ้านวังตาผิน 1
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 70.6-71.3 dBA
 บ้านวังตาผิน 2
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 70.3-77.8 dBA
- L90
 พื้นที่โครงการ
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 60.4-66.7 dBA
 บ้านวังตาผิน 1
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 55.8-57.0 dBA
 บ้านวังตาผิน 2
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 57.0-58.8 dBA

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
- ผลการตรวจวัด Lmax ทั้งหมดมี
ค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
(ค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540))

โครงการโรงไฟฟ้ าวังตาผิน (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้ งที่ 1)
บริ ษัท กัลฟ์ วีทีพี จากัด

T-MON216060/SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

คุณภาพ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
สิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
5. คุณภาพนา้ จาก - บ่อพักน้ าทิ้งรวม
- Temperature
- เดือนละ 1 ครั้ง
กระบวนการผลิต
- pH
แบบครั้งคราว
- TDS
- SS
- Oil&Grease
- บ่อพักน้ าทิ้งรวม
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- ปี ละ 1 ครั้ง

- Temperature = 28.1-30.2 mg/l
- pH = 7.3-8.8
- TDS = 182-824 mg/l
- SS = <5-175 mg/l
- Oil&Grease พบค่าน้อยกว่า 0.5 mg/l ทุกครั้งที่
ทาการตรวจวัด
- ในปี พ.ศ. 2561 โครงการมีแผนดาเนินการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ าจากกระบวนการผลิตแบบ
ครั้งคราว ปี ละ 1 ครั้ง ในเดือนกันยายน พ.ศ.
2561 และจะรายงานผลการตรวจวัดในรายงาน
ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2561
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2561
ต่อไป

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
- ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่าอยูใ่ น
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด (ค่า
มาตรฐานตามประกาศการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่
76/2560)
-

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

GVTP-Chap5

- Temperature
- pH
- Odour
- TDS
- SS
- Cyanide
- Sulfide
- Oil&Grease
- Formaldehyde
- Phenol Compound
- Free Chlorine
- BOD
- TKN
- COD
- Surfactant

ผลการติดตามตรวจสอบ

โครงการโรงไฟฟ้ าวังตาผิน (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้ งที่ 1)
บริ ษัท กัลฟ์ วีทีพี จากัด

T-MON216060/SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

คุณภาพ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
สิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
5. คุณภาพนา้ จาก - บ่อพักน้ าทิ้งรวม
- Chloride
- ปี ละ 1 ครั้ง
กระบวนการผลิต
- Fluoride
แบบครั้งคราว
- Heavy Metal
(ต่ อ)
- Pesticide
6 คุณภาพนา้ จาก - บ่อพักน้ าทิ้งรวม
- Temperature
- ตลอดระยะ
กระบวนการผลิต
- pH
ดาเนินการ
แบบต่ อเนื่อง
- Conductivity
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7. คุณภาพนา้ ที่
ระบายจากหอ
หล่ อเย็น

- บ่อพักน้ าหล่อเย็น

- เดือนละ 1 ครั้ง

- Temperature = 21.9-42.8 oC
- pH = 6.0-8.9
- Conductivity = 0.3-2,930 µS/cm
- Temperature = 30.0-32.0 mg/l
- pH = 7.6-8.4
- TDS = 1,002-1,294 mg/l
- SS = <5-7 mg/l
- BOD = <1.0-1.9 mg/l
- DO = 4.8-6.5 mg/l
- Chlorite = 0.1-0.5 mg/l
- Ammonia-nitrogen 0.1-0.5 mg/l
- Sodium = 0.7-5.1 meq/l
- Calcium = 1.3-5.6 meq/l
- Magnesium = 0.8-1.9 meq/l
- SAR = 0.7-2.7 meq/l

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
-

- ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่าอยูใ่ น
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด (ค่า
มาตรฐานตามประกาศการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่
76/2560)
- ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่าอยูใ่ น
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด (ค่าที่
กาหนด ในรายงานการวิเคราะห์
ผลการะทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ
โรงไฟฟ้ าวังตาผิน ของบริ ษทั
กัลฟ์ วีทีพี จากัด พ.ศ. 2560 และ
ค่ามาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง
กาหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ.
2560)

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

GVTP-Chap5

- Temperature
- pH
- TDS
- SS
- BOD
- DO
- Chlorite
- Ammonia-nitrogen
- Sodium
- Calcium
- Magnesium
- SAR

ผลการติดตามตรวจสอบ

โครงการโรงไฟฟ้ าวังตาผิน (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้ งที่ 1)
บริ ษัท กัลฟ์ วีทีพี จากัด

T-MON216060/SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

คุณภาพ
สิ่งแวดล้ อม
7. คุณภาพนา้ ที่
ระบายจากหอ
หล่ อเย็น (ต่ อ)
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ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
- ในปี พ.ศ. 2561 โครงการมีแผนดาเนินการ
- ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่าอยูใ่ น
ตรวจวัดคุณภาพน้ าที่ระบายจากหอหล่อเย็น แบบ เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด (ค่าที่
ครั้งคราว ปี ละ 1 ครั้ง ในเดือนกันยายน พ.ศ.
กาหนด ในรายงานการวิเคราะห์
2561 และจะรายงานผลการตรวจวัดในรายงาน
ผลการะทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ
ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไข
โรงไฟฟ้ า วังตาผิน ของบริ ษทั
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
กัลฟ์ วีทีพี จากัด พ.ศ. 2560 และ
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2561
ค่ามาตรฐานตาม ประกาศ
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2561
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง
ต่อไป
กาหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ.
2560)
ผลการติดตามตรวจสอบ

- Temperature = 26.0-33.3 oC
- pH = 7.4-8.9
- Conductivity = 1,013-1,943 µS/cm
- DO = 4.1-8.8 mg/l

- ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่าอยูใ่ น
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด (ค่า
มาตรฐานตามประกาศการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่
76/2560)

GVTP-Chap5

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

8. คุณภาพนา้ ที่
ระบายจากหอ
หล่ อเย็น
แบบต่ อเนื่อง

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
- บ่อพักน้ าหล่อเย็น
- pH
- ปี ละ 1 ครั้ง
- TDS
- SS
- Cyanide
- Sulfide
- Formaldehyde
- Ammonia-nitrogen
- Sodium
- Calcium
- Magnesium
- SAR
- Heavy Metal
- บ่อพักน้ าหล่อเย็น
- Temperature
- ตลอดระยะ
- pH
ดาเนินการ
- Conductivity
- DO

โครงการโรงไฟฟ้ าวังตาผิน (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้ งที่ 1)
บริ ษัท กัลฟ์ วีทีพี จากัด

T-MON216060/SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)
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ผลการติดตามตรวจสอบ
- ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2561
พบว่า ไม่มีอุบตั ิเหตุจากการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์
หรื อสารเคมี หรื อกากของเสี ย เกิดขึ้นภายใน
พื้นที่โครงการ

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
-

- โครงการดาเนินการบันทึกข้อมูลกากของเสี ยทั้ง
ชนิด ปริ มาณ การรวบรวม การเก็บกัก และการ
ขนส่งตามที่มาตรการกาหนดเรี ยบร้อยแล้ว

-

- โครงการฯ ได้จดั ให้มีการบันทึกสถิติการเกิด
อุบตั ิเหตุ โดยระบุสาเหตุ ลักษณะของอุบตั ิเหตุ ผล
ต่อ สุขภาพ จานวนผูไ้ ด้รับบาดเจ็บ พร้อมระบุ
วิธีการแก้ไขปั ญหา และข้อเสนอแนะตามที่
มาตรการกาหนดเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยระหว่าง
เดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2561 พบว่า ไม่มี
อุบตั ิเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่โครงการ

-

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

GVTP-Chap5

คุณภาพ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
สิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
9. ด้ านการคมนาคม - พื้นที่โครงการ
- บันทึกสถิติอุบตั ิเหตุ - ตลอดระยะ
ที่เกิดขึ้นภายใน
ดาเนินการ
พื้นที่โครงการ อาทิ
จากการขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์ หรื อ
สารเคมี หรื อกาก
ของเสี ย เป็ นต้น
10. การจัดการกาก - พื้นที่โครงการ
- บันทึกข้อมูลกาก
- ตลอดระยะ
ของเสีย
ของเสี ยทั้งชนิด
ดาเนินการ
ปริ มาณ การรวบรวม
การเก็บกัก และการ
ขนส่ง
11. อาชีวอนามัยและ - พื้นที่โครงการ
- บันทึกสถิติการเกิด - ตลอดระยะ
ความปลอดภัย
อุบตั ิเหตุ โดยระบุ
ดาเนินการ
สาเหตุ ลักษณะของ
อุบตั ิเหตุ ผลต่อ สุขภาพ จานวนผูไ้ ด้รับ
บาดเจ็บ พร้อมระบุ
วิธีการแก้ไขปั ญหา
และข้อเสนอแนะ

โครงการโรงไฟฟ้ าวังตาผิน (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้ งที่ 1)
บริ ษัท กัลฟ์ วีทีพี จากัด

T-MON216060/SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

คุณภาพ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
สิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
11. อาชีวอนามัยและ - พื้นที่โครงการฯ
- บันทึกการประชุม - ตลอดระยะเวลา
ความปลอดภัย
ระดับคณะกรรมการ ก่อสร้าง
(ต่ อ)
ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และ
สิ่ งแวดล้อมในการ
ทางาน
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- ปี ละ 4 ครั้ง

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
-

- โครงการโรงไฟฟ้ าวังตาผินได้ดาเนินการบันทึก
การประชุมระดับคณะกรรมการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อมในการ
ทางาน ตามที่มาตรการกาหนดเป็ นที่เรี ยบร้อย
แล้ว โดยระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.
2561 มีการจัดประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยทาการ
ประชุมครั้งล่าสุดในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
- Cooling Tower = 81.4 และ 82.7 dBA
- ผลการตรวจวัดมีค่าอยูใ่ นเกณฑ์
- Boiler Feed Pump = 83.7 และ 83.2 dBA
มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวง
- Gas Turbine Accessories System 11 = 77.0 และ อุตสาหกรรม เรื่ อง มาตรการ
74.8 dBA
คุม้ ครองความปลอดภัยในการ
- Gas Turbine Accessories System 12 = 74.9 และ ประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
77.7 dBA
สภาวะแวดล้อมในการทางาน
- Steam Turbine Generator = 78.4 และ 77.9 dBA
พ.ศ. 2546
- Steam Turbine Lube Oil Skid = 79.0 และ 79.6
dBA

GVTP-Chap5

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

12. ระดับเสียงในที่ - Cooling Tower
- ระดับเสี ยงเฉลี่ย 8
ทางาน
- Boiler Feed Pump
ชัว่ โมง (Leq(8 hr))
- Gas Turbine
Accessories System
11
- Gas Turbine
Accessories System
12
- Steam Turbine
Generator
- Steam Turbine Lube
oil Skid

ผลการติดตามตรวจสอบ

โครงการโรงไฟฟ้ าวังตาผิน (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้ งที่ 1)
บริ ษัท กัลฟ์ วีทีพี จากัด

T-MON216060/SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)
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คุณภาพ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
สิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
13. ระดับเส้ นเสียง - พื้นที่กระบวนการ - Noise Contour
- ในปี แรกของการ
(Noise Contour) ผลิต
ดาเนินการ และ
ดาเนินการ
ต่อเนื่องทุก 3 ปี
14. ความร้ อน
- บริ เวณ Condenser - WBGT
- ปี ละ 4 ครั้ง
ภายในสถานExhaust Unit
ประกอบการ
- บริ เวณท่อลาเลียงไอ
น้ า
- บริ เวณ Generator
- บริ เวณ Gas Turbine

ผลการติดตามตรวจสอบ

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
-

GVTP-Chap5

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

- โครงการได้จดั ทาแผนที่เส้นแสดงระดับเสี ยง
(Noise Contour) เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วในวันที่ 18
ธันวาคม พ.ศ. 2560 และมีแผนการตรวจวัดครั้ง
ต่อไป ในปี พ.ศ. 2563
- บริ เวณ Condenser Exhaust Unit = 27.6 และ
- ผลการตรวจวัดมีค่าอยูใ่ นเกณฑ์
o
28.5 C
มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
o
- บริ เวณท่อลาเลียงไอน้ า = 29.1 และ 28.9 C
อุตสาหกรรม เรื่ อง มาตรการ
- บริ เวณ Generator = 30.5 และ 31.8 oC
คุม้ ครองความปลอดภัยในการ
o
- บริ เวณ Combustion Turbine = 28.2 และ 29.0 C ประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทางาน
พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวง
แรงงาน เรื่ อง กาหนดมาตรฐาน
ในการบริ หารและการจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และ
เสี ยง พ.ศ. 2559

โครงการโรงไฟฟ้ าวังตาผิน (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้ งที่ 1)
บริ ษัท กัลฟ์ วีทีพี จากัด

T-MON216060/SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

คุณภาพ
สิ่งแวดล้ อม
15. แสงสว่ าง
ภายในสถานประกอบการ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
- บริ เวณ Elecrical and
- Lux Intensity
- ปี ละ 4 ครั้ง

16. การตรวจ
สุ ขภาพ

- พนักงานใหม่

Control Building
- Administration
Building
- Workshop
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- ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2561
โครงการดาเนินการตรวจวัดแสงสว่างภายใน
สถานประกอบการ จานวน 2 ครั้ง ในวันที่ 28
กุมภาพันธ์ และ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดย
พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยูใ่ นเกณฑ์ที่
มาตรฐานกาหนดทั้งหมด
- ก่อนเข้าทางาน
- ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2561 มี
ภายในระยะเวลา
พนักงานใหม่เข้าทางาน จานวน 1 คน โดยผลการ
ที่กฎหมายกาหนด ตรวจสุขภาพ พบว่า อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
- ผลการตรวจวัดมีค่าอยูใ่ นเกณฑ์
มาตรฐาน ตามประกาศกรม
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
เรื่ อง มาตรฐานความเข้มของแสง
สว่าง พ.ศ. 2561)
-

GVTP-Chap5

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

- ตรวจร่ างกายโดย
แพทย์
- เอ็กซเรย์ปอด
- ตรวจเลือด: ความ
สมบูรณ์ของเม็ด
เลือด หมู่เลือด ภูมิคุม้ กันตับอักเสบบี

ผลการติดตามตรวจสอบ

โครงการโรงไฟฟ้ าวังตาผิน (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้ งที่ 1)
บริ ษัท กัลฟ์ วีทีพี จากัด

T-MON216060/SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

คุณภาพ
สิ่งแวดล้ อม
16. การตรวจ
สุ ขภาพ (ต่ อ)
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ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
-

-

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

GVTP-Chap5

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
ผลการติดตามตรวจสอบ
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
- พนักงานประจา
- เอ็กซเรย์ปอด
- ปี ละ 1 ครั้ง
- โครงการได้จดั ให้มีการตรวจสุขภาพทัว่ ไป
- การมองเห็น
สาหรับพนักงานประจา ประกอบด้วย การ
- สมรรถภาพกาได้ยนิ
เอ็กซเรย์ปอด การมองเห็น สมรรถภาพการได้ยนิ
- สมรรถภาพการ
สมรรถภาพการทางานของปอด ตรวจร่ างการ
ทางานของปอด
ทัว่ ไปโดยแพทย์ และการตรวจเลือด ครั้งล่าสุด
- ตรวจร่ างกายทัว่ ไป
ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
โดยแพทย์
โดยพบว่า ผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน
- ตรวจ ความสมบูรณ์
อยูใ่ นเกณฑ์ปกติท้ งั หมดและมีแผนดาเนินการ
ของเม็ดเลือด หมู่ครั้งต่อไปในช่วงปลายปี พ.ศ. 2561
เลือด ภูมิคุม้ กันตับ
อักเสบบี
17. สภาพเศรษฐกิจ- - ประชาชนในชุมชน - สภาพเศรษฐกิจ- ปี ละ 1 ครั้ง ตลอด - โครงการโรงไฟฟ้ าวังตาผินได้ดาเนินการสารวจ
สังคม
ในรัศมี 5 กิโลเมตร
สังคม และความ
อายุโครงการ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้แบบสอบถาม
รอบพื้นที่โครงการฯ คิดเห็นของ
ประกอบการสัมภาษณ์ประชาชนในชุมชนที่ต้ งั
- ประชาชนในชุมชน
ประชาชน ผูน้ า
ครัวเรื อนอยูใ่ กล้เคียงพื้นที่โครงการ ในรัศมี 5
ที่เป็ นสถานีตรวจวัด ชุมชน ผูน้ าท้องถิ่น
กิโลเมตร ซึ่งเป็ นชุมชนที่คาดว่าจะได้รับผลคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
และหน่วยงาน
กระทบจากการดาเนินกิจกรรมของโรงไฟฟ้ า
- ผูน้ าชุมชน ผูน้ าท้อง- ราชการที่เกี่ยวข้อง
ประชาชนในชุมชนที่เป็ นสถานีตรวจวัดคุณภาพ
ถิ่นและหน่วยงาน
สิ่ งแวดล้อม รวมถึงผูน้ าชุมชน ผูน้ าท้องถิ่น และ
ราชการที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ครั้งล่าสุด
ระหว่างวันที่ 14 และ 19-20 สิ งหาคม พ.ศ. 2560

โครงการโรงไฟฟ้ าวังตาผิน (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้ งที่ 1)
บริ ษัท กัลฟ์ วีทีพี จากัด

T-MON216060/SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

คุณภาพ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
สิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
17. สภาพเศรษฐกิจ- - ประชาชนในชุมชน - สภาพเศรษฐกิจ- ปี ละ 1 ครั้ง ตลอด
สังคม (ต่ อ)
ในรัศมี 5 กิโลเมตร
สังคม และความ
อายุโครงการ
รอบพื้นที่โครงการฯ คิดเห็นของ
- ประชาชนในชุมชน
ประชาชน ผูน้ า
ที่เป็ นสถานีตรวจวัด ชุมชน ผูน้ าท้องถิ่น
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม
และหน่วยงาน
- ผูน้ าชุมชน ผูน้ าท้อง- ราชการที่เกี่ยวข้อง
ถิ่นและหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง
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- บันทึกปั ญหาข้อ
ร้องเรี ยนต่างๆ ที่
เกิดขึ้นของชุมชนที่
มีต่อโครงการ
รวมทั้งวิธีการและ
ระยะเวลาในการ
ดาเนินการแก้ไข

- ปี ละ 2 ครั้ง

GVTP-Chap5

และทาการรายงานผลการดาเนินการในรายงาน
ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระหว่างเดือน
พฤษภาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2560 เรี ยบร้อยแล้ว
โดยในปี พ.ศ. 2561 โครงการมีแผนดาเนินการ
ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2561 และจะและทาการ
รายงานผลการดาเนินการในรายงานผลการ
ปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2561 ระหว่าง
เดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2561 ต่อไป
- โครงการได้จดั ทาแนวทางปฏิบตั ิในการบันทึก
ปั ญหาข้อร้องเรี ยนต่างๆ ที่เกิดขึ้นของประชาชน
ในชุมชนรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร
และบุคคลทัว่ ไป ที่มีต่อโครงการ รวมทั้งกาหนด
ระยะเวลาในการดาเนินการแก้ไข ตามที่มาตรการ
กาหนดเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยระหว่างเดือน
มกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2561 พบว่า ไม่มีขอ้
ร้องเรี ยนเกิดขึ้น

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
-

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการในรัศมี 5
กิโลเมตร

ผลการติดตามตรวจสอบ

โครงการโรงไฟฟ้ าวังตาผิน (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้ งที่ 1)
บริ ษัท กัลฟ์ วีทีพี จากัด

T-MON216060/SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

คุณภาพ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
สิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
17. สภาพเศรษฐกิจ- - ชุมชนรอบพื้นที่
- บันทึกกิจกรรมที่
- ตลอดระยะ
สังคม (ต่ อ)
โครงการในรัศมี 5
โครงการฯ
ดาเนินการ
กิโลเมตร
ดาเนินการร่ วมกับ
ชุมชนในพื้นที่
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- บันทึกกิจกรรมที่
โครงการฯ
ดาเนินการร่ วมกับ
ชุมชนในพื้นที่

- ตลอดระยะ
ดาเนินการ

- โครงการฯ ได้ดาเนินการสนับสนุนกิจกรรมของ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสัมพันธ์อนั ดี และ
ตอบแทนชุมชนและสังคม อาทิ สนับสนุนและ
เข้าร่ วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกบั หน่วยงาน
ท้องถิ่นและชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้ า สนับสนุน
โครงการฝึ กอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข ประจา
หมู่บา้ น และแกนนาด้านสุขภาพ ให้แก่ อบต.
เขาคันทรง สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริ มด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถิ่นให้แก่หน่วยงานท้องถิ่น ในเขตอาเภอปลวกแดง สนันสนุนกิจกรรม
ประเพณี สงกรานต์ ให้แก่องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผูน้ าชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้ า มอบทุน
การศึกษาให้แก่นกั เรี ยนโรงเรี ยนชุมชนบริ ษทั
น้ าตาลตะวันออก เป็ นต้น และได้จดั ทาบันทึก
กิจกรรมดังกล่าว ตามที่มาตรการกาหนดไว้เป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว
- โครงการฯ ได้ดาเนินการสนับสนุนกิจกรรมของ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสัมพันธ์อนั ดี และ
ตอบแทนชุมชนและสังคม อาทิ สนับสนุนและ
เข้าร่ วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกบั หน่วยงาน
ท้องถิ่นและชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้ า สนับสนุน
โครงการฝึ กอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข ประจา

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
-

-

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

GVTP-Chap5

18. ด้ านการ
- ชุมชนรอบพื้นที่
ประชาสัมพันธ์ โครงการในรัศมี 5
และการมีส่วน
กิโลเมตร
ร่ วมของ
ประชาชน

ผลการติดตามตรวจสอบ

โครงการโรงไฟฟ้ าวังตาผิน (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้ งที่ 1)
บริ ษัท กัลฟ์ วีทีพี จากัด

T-MON216060/SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

คุณภาพ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
สิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
18. ด้ านการ
- ชุมชนรอบพื้นที่
- บันทึกกิจกรรมที่
- ตลอดระยะ
ประชาสัมพันธ์ โครงการในรัศมี 5
โครงการฯ
ดาเนินการ
และการมีส่วน
กิโลเมตร
ดาเนินการร่ วมกับ
ร่ วมของ
ชุมชนในพื้นที่
ประชาชน (ต่ อ)

5-32

- ชุมชนในรัศมี 5
กิโลเมตร รอบพื้นที่
โครงการฯ

ผลการติดตามตรวจสอบ

-

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

GVTP-Chap5

หมู่บา้ น และแกนนาด้านสุขภาพ ให้แก่ อบต.
เขาคันทรง สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริ มด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถิ่นให้แก่หน่วยงานท้องถิ่นในเขตอาเภอปลวกแดง สนันสนุนกิจกรรม
ประเพณี สงกรานต์ ให้แก่องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผูน้ าชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้ า มอบทุน
การศึกษาให้แก่นกั เรี ยนโรงเรี ยนชุมชนบริ ษทั
น้ าตาลตะวันออก เป็ นต้น และได้จดั ทาบันทึก
กิจกรรมดังกล่าว ตามที่มาตรการกาหนดไว้เป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว
- จัดตั้งคณะกรรมการ - ตลอดระยะเวลาด - โครงการดาเนินการจัดตั้งคณะกรรมการติดตาม
ติดตามตรวจสอบ
ดาเนินการ
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โรงไฟฟ้ าวังผลกระทบสิ่ งแวดตาผิน และโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์ 1-2 ตั้งแต่ระยะ
ล้อม และทาการ
ก่อสร้าง โครงการ โดยระหว่างเดือนมกราคม ถึง
บันทึกสรุ ปผลการ
มิถุนายน พ.ศ. 2561 มีการจัดประชุมฯ จานวน 2
ดาเนินงานของ
ครั้ง ในวันที่ 13 มีนาคม และ26 มิถุนายน พ.ศ.
คณะกรรมการฯ ทุก
2561 โดยมีการนาเสนอผลการปฏิบตั ิตาม
6 เดือน
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม และผลการปฏิบตั ิตามมาตรการ
ป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของ
โครงการ รวมถึงจัดทาบันทึกกิจกรรมดังกล่าว
ตามที่มาตรการกาหนดไว้เรี ยบร้อยแล้ว

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
-

โครงการโรงไฟฟ้ าวังตาผิน (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้ งที่ 1)
บริ ษัท กัลฟ์ วีทีพี จากัด

T-MON216060/SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

