บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์ 4 (ระยะดําเนินการ)
บริ ษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จํากัด

5.1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
จากผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้ า ตาสิ ทธิ์4

(ระยะดําเนินการ) ของบริ ษทั กัลฟ์ ทีเอส4 จํากัด กําหนดให้บริ ษทั กัลฟ์ ทีเอส4 จํากัด ต้องยึดถือปฏิบตั ิ ตาม
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โดยบริ ษทั ฯได้ปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและสามารถสรุ ปผลการปฏิบตั ิ
ตามมาตรการฯ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2561 ได้ดงั นี้

5.1.1

คุณภาพอากาศ
โรงไฟฟ้ าจัดให้มีปล่องระบายอากาศ จํานวน 2 ปล่อง ได้แก่ ปล่อง HRSG 11 และปล่อง

HRSG 12 โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้ า ควบคุมการแพร่ กระจายของสาร
มลพิษให้ไม่เกินค่าที่กาํ หนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและค่ามาตรฐาน ติดตั้งระบบ
Dry Low NOx

Burner เพือ่ ควบคุมการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนจากการเผาไหม้ ติดตั้งระบบ

ตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System; CEMS) ที่ปล่องระบาย
มลสารทางอากาศของโรงไฟฟ้ าทั้ง 2 ปล่อง โดยผลการตรวจวัดจะไปแสดงยังห้องควบคุม เพื่อรายงานค่า
มลสารที่ระบายออกสู่ บรรยากาศ ตลอด 24 ชัว่ โมง พร้อมได้ติดตั้งจอแสดงผลการตรวจวัดบริ เวณหน้า
โรงไฟฟ้ า นอกจากนี้ โครงการได้ดาํ เนินการตรวจสอบความถูกต้อง ของระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพ
อากาศจากปล่องระบายอากาศแบบต่อเนื่อง(CEMs) เพื่อทําการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของ NOX SO2 TSP
O2 และอัตราการไหล ตลอดระยะเวลาดําเนินการโดยการทํา RRA ในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และทํา
การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่องระบายอากาศHRSG 11 และ HRSG 12 ในวันที่ 3
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยูใ่ นเกณฑ์ที่กาํ หนดทั้งหมด

5.1.2

เสี ยง
โรงไฟฟ้ าได้ควบคุมระดับเสี ยงบริ เวณโดยรอบเครื่ องจักร และอุปกรณ์ที่มีเสี ยงดัง ให้มีคา่

ระดับเสี ยงเฉลี่ยจากเครื่ องจักร หรื อวัสดุดูดซับเสี ยง ที่ระยะห่าง 1 เมตร ไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ พร้อมทั้ง
ได้ดาํ เนินการตรวจวัดระดับเสี ยงบริ เวณเครื่ องจักร และอุปกรณ์ดงั กล่าว พบว่า

ผลการตรวจวัดมีค่า

ตํ่ากว่า 85 เดซิ เบลเอ ได้ติดตั้งอุปกรณ์ลดเสี ยง (Silencer) ที่บริ เวณปลายท่อที่อาจก่อให้เกิดเสี ยงดังพร้อมทั้ง
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สร้างอาคารคลุมเครื่ องจักรที่มีเสี ยงดัง ได้ทาํ การควบคุมระดับเสี ยงบริ เวณริ มรั้วโครงการ ให้มีค่าไม่เกิน 70
เดซิเบลเอ พร้อมทั้งติดตั้งป้ ายเตือนบริ เวณพื้นที่ทมีี่ เสี ยงดังเกิน 80 เดซิเบลเอ และจัดเตรี ยมอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่ วนบุคคล เช่น ครอบหูลดเสี ยง และปลัก๊ ลดเสี ยงเป็ นต้น ให้พนักงานทุกคนที่จะเข้าไปปฏิบตั ิงาน
บริ เวณพื้นที่ดงั กล่าวอย่างเพียงพอ

5.1.3

การใช้ นํ้า
โรงไฟฟ้ าได้พิจารณาหาแนวทางในการเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการใช้น้ าํ โดยการลดปริ มาณการ

ระบายนํ้าทิ้งจากระบบหล่อเย็น และเพิ่มรอบ การหมุนเวียนนํ้าใช้ภายในโรงไฟฟ้ าเพื่อให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ด และจัดให้มีตรวจสอบสภาพท่อนํ้าและซ่อมแซมท่อนํ้าที่รั่วทันทีเพื่อป้ องกันการสู ญเสี ยนํ้า ในกรณี
เกิดการขาดแคลนนํ้า และนิคมฯไม่สามารถส่ งนํ้าให้กบั โครงการฯ ได้ โรงไฟฟ้ าจะลดกําลังการผลิตหรื อ
หยุดดําเนินการ

5.1.4

อุทกวิทยานํ้าผิวดินและคุณภาพนํา้ ผิวดิน
โรงไฟฟ้ าได้จดั ให้มีบ่อแยกนํ้า/นํ้ามัน (Oil Separator) เพื่อแยกนํ้ามันและไขมันออกจากนํ้าเสี ย

ที่มีการปนเปื้ อนของนํ้ามัน แล้วส่ งต่อไปยังบ่อพักนํ้าทิ้งรวมเพื่อตรวจสอบคุณภาพ ก่อนระบายนํ้าทิง้ ลงสู่
ระบบบําบัดนํ้าเสี ยส่ วนกลาง ของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด 1 (เดิมชื่อ นิคม
อุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์น ซี บอร์ ด) ได้จดั เตรี ยมห้องส้วมที่ถูกหลักสุ ขาภิบาล ซึ่งเพียงพอแก่พนักงาน
ตามที่กฎหมายกําหนด และจัดให้มีระบบบําบัดนํ้าเสี ยสําเร็ จรู ป (Septic Tank ) เพื่อบําบัดนํ้าเสี ยจากการ
อุปโภค/บริ โภคของพนักงานก่อนระบายนํ้าทิ้งลงสู่ บ่อพักนํ้าทิ้งรวมของโรงไฟฟ้ า และส่งไปยังระบบบําบัด
นํ้าเสี ยส่ วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเออีสเทิร์น ซีบอร์ด 1 (เดิมชื่อ นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
อีสเทิร์น ซี บอร์ ด) ต่อไป จัด ให้มบี ่อพักนํ้าทิ้งรวมที่สามารถรองรับนํ้าเสี ยได้อย่างน้อย 24 ชัว่ โมง เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพก่อนระบายลงสู่ ระบบบําบัดนํ้าเสี ยส่ วนกลาง ของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซี บอร์ ด 1 (เดิมชื่อ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์น ซีบอร์ด) และได้ติดตั้งระบบ Online
Monitoring เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิ ค่าความเป็ นกรด-ด่าง และค่าการนําไฟฟ้ า บริ เวณบ่อพักนํ้าทิ้ง รวม
โดยอยูร่ ะหว่างการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังศูนย์ควบคุมนํ้าเสี ยของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซี บอร์ด 1 (เดิมชื่อ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์น ซีบอร์ด) โรงไฟฟ้ าจัดให้มีบ่อพักนํ้าหล่อเย็นจํานวน 2
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บ่อ ความจุบ่อละ 1 วัน เพื่อรองรับนํ้าระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น โดยแต่ละบ่อ เป็ นบ่อคอนกรี ตเพื่อเป็ นการ
ป้ องกันการรั่วซึ ม และได้ติดตั้งระบบ Online Monitoring เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิ ค่าความเป็ นกรด-ด่าง
ค่าการนําไฟฟ้ า และค่าออกซิ เจนละลาย บริ เวณบ่อพักนํ้าหล่อเย็นของโรงไฟฟ้ า ได้จดั ให้มีบ่อ Emergency
จํานวน 1 บ่อ ความจุบ่อละ 1 วัน เพื่อรองรับนํ้าระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น โรงไฟฟ้ าได้ควบคุมคุณภาพนํ้า
ระบายทิ้งจากหอหล่อเย็นให้เป็ นไปตามค่ามาตรฐานที่กหาํ นด กรณี ที่คุณภาพนํ้าระบายทิ้งจากหอหล่อเย็นมี
ค่าไม่เป็ นไปค่ามาตรฐานที่กาํ หนด

ในกรณี ที่ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าหล่อเย็นไม่เป็ นไปตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ทางโรงไฟฟ้ าจะทําการปิ ดวาล์วปล่อยนํ้าทิ้ง และแก้ไข
ปรับปรุ งคุณภาพนํ้าระบายทิ้งจากหอหล่อเย็นในบ่อพักนํ้าหล่อเย็นที่มีปัญหา

หากโรงไฟฟ้ าไม่สามารถ

แก้ไขคุณภาพนํ้าระบายทิ้งจากหอหล่อเย็นที่เกินเกณฑ์มาตรฐานได้ โรงไฟฟ้ าจะทําการหยุดเดินเครื่ องเพื่อ
แก้ไขปรับปรุ งคุณภาพนํ้าระบายทิ้งจากหอหล่อเย็นให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว โดยมีการติดตั้ง
เครื่ องเติมอากาศในบ่อพักนํ้าหล่อเย็นเพื่อเพิ่มค่าออกซิ เจนละลายในนํ้าทิง้

และมีการออกแบบระบบ

กระจายนํ้าที่บริ เวณจุดปล่อยนํ้าลงบ่อพักเพื่อเป็ นการเติมออกซิ เจนในนํ้าทิ้ง

5.1.5

นิเวศแหล่ งนํ้า การประมง และการเพาะเลีย้ งสั ตว์ นํ้า
โรงไฟฟ้ าได้ปฏิบตั ิตามมาตรการด้านคุณภาพนํ้าผิวดิน

บริ เวณพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ า

โดยได้มีการตรวจวัดนํ้าผิวดิน

โดยนํ้าทิ้งจากหอหล่อเย็นที่ระบายออกมาจากโรงไฟฟ้ าได้มีการควบคุม

อุณหภูมิ และค่าสารละลายทั้งหมดก่อนที่จะระบายออกจากโรงไฟฟ้ า และโรงไฟฟ้ ามีการสนับสนุน
กิจกรรมส่ งเสริ มอนุรักษ์พนั ธุ์สัตว์น้ าํ โดยได้จดั กิจกรรมปล่อย พันธุ์ปลาในแหล่งนําชุมชน โดยพนักงาน
ร่ วมกับหน่วนงานและชุมชนที่เกี่ยวข้อง

5.1.6

การคมนาคม
โรงไฟฟ้ ากําหนดให้พนักงานขับรถปฏิบตั ิตามกฎจราจรอย่างเคร่ งครัด

กฎระเบียบการคมนาคม และกฎความปลอดภั

และได้กาํ หนด

ยของยานพาหนะที่เข้า-ออกโรงไฟฟ้ าเพื่อป้ องกันการเกิด

อุบตั ิเหตุ จัดให้มีที่จอดรถอย่างเพียงพอในจุดที่เหมาะสม พร้อมติดตั้งป้ ายสัญญาณจราจรต่างๆ ในบริ เวณ
พื้นที่โรงไฟฟ้ า และเส้นทางที่จะเข้าสู่ โรงไฟฟ้ า ได้ติดป้ ายและจํากัดความเร็ วบริ เวณพื้นที่โรงไฟฟ้ าให้
ไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง โรงไฟฟ้ าได้จาํ กัดยานพาหนะที่จะเข้าไปบริ เวณหน่วยการผลิต เพื่อลดการ
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บทที่ 5
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เกิดอุบตั ิเหตุในบริ เวณหน่วยการผลิต

โรงไฟฟ้ าได้จดบันทึกชนิดและปริ มาณรถยนต์ที่เข้าอ- อกพื้นที่

โรงไฟฟ้ า โดยทางโรงไฟฟ้ าได้จดั ให้มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ และห้ามจอดรถนอกเขตที่กาํ หนด

5.1.7

การระบายนํ้าและการป้ องกันนํ้าท่ วม
โรงไฟฟ้ าได้ จดั ให้มีรางระบายนํ้าฝนเชื่อมต่อกับระบบระบายนํ้าฝนของ นิคมอุตสาหกรรม

ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซี บอร์ ด 1 (เดิมชื่อ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์น ซีบอร์ด) จัดให้มีบ่อหน่วง
นํ้าฝนเพื่อ สามารถรองรับปริ มาณนํ้าฝนได้ 3 ชัว่ โมง และเพื่อ ควบคุมอัตราการระบายนํ้าออกจากพื้นที่
โรงไฟฟ้ าให้เหมาะสม และป้ องกันปั ญหานํ้าท่วมในพื้นที่ นํ้าฝนที่ปนเปื้ อนจะถูกระบายลงสู่ ท่อระบายนํ้า
ปนเปื้ อนของโรงไฟฟ้ า เพื่อแยกนํ้า/นํ้ามันก่อนระบายลงสู่ บ่อพักนํ้าทิ้งรวม และระบายลงสู่ระบบบําบัดนํ้า
เสี ยส่ วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเออีสเทิร์น ซีบอร์ด 1 (เดิมชื่อ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีส
เทิร์น ซี บอร์ ด) ต่อไป โรงไฟฟ้ าจัดให้มีการตรวจสอบรางระบายนํ้าฝนในพื้นทีโ่ รงไฟฟ้ าอย่างต่อเนื่องและ
สมํ่าเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดปั ญหาการอุดตัน

5.1.8

กากของเสี ย
โรงไฟฟ้ าได้จดั ให้มีถงั รองรับกากของเสี ยที่มีฝาปิ ดมิดชิด

และมีจาํ นวนเพียงพอในการ

รวบรวมกากของเสี ยจากสํานักงาน เพื่อส่ งไปกําจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ
โดยวิธีการที่กฎหมายกําหนดจัดให้มีถงั ขยะแยกประเภท เพื่อ คัดแยกขยะและนําส่ วนที่สามารถใช้ใหม่ได้
กลับมาใช้ประโยชน์

5.1.9

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
โรงไฟฟ้ าได้จดั ตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน เพื่อดูแลและควบคุมการปฏิบตั ิงาน และประกาศแต่งตั้งเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยจัดให้มีการประชุม
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินผลเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหา ปรับปรุ งและส่ งเสริ มกิจกรรมด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภา พแวดล้อมในการทํางาน จัดทําคู่มือความปลอดภัยในการทํางานของ
โครงการฯ (Safety Procedure ) เพื่อใช้อา้ งอิงในการปฏิบตั ิงาน และฝึ กอบรมพนักงานโรงไฟฟ้ าและ
พนักงานใหม่จดั เตรี ยมอุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล (Personal Protective Equipment

)

ให้กบั พนักงานทุกคนอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพการทํางานจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
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และเวชภัณฑ์พ้ืนฐาน รวมทั้งรถรับส่ งในกรณี ฉุกเฉิ น จัดให้มรี ะบบไฟฟ้ าสํารองเมื่อกเ ิดสถานการณ์ฉุกเฉิ น
ซึ่งมีความปลอดภัยและแสงสว่างเพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน

จัดให้มีระบบป้ องกันเพลิงไหม้และระบบ

ดับเพลิงของโรงไฟฟ้ า พร้อมทั้งมีการตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์ดบั เพลิงอย่างสมํ่าเสมอ โรงไฟฟ้ า
ได้จดั ทําแผนฉุ กเฉิ นเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ น และจัดให้มีการฝึ กซ้อมแผน
ฉุ กเฉิ นเบื้องต้นภายในโรงไฟฟ้ าเมื่อวันที่ 27 มีนาคม และ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โรงไฟฟ้ าได้กาํ หนดเขต
อันตรายและมาตรการควบคุมและป้ องกัน เพื่อความปลอดภัยโดยเคร่ งครัด เช่น เขตห้ามสู บบุหรี่ เขต Hot
Work ต้องมีการขออนุญาต เป็ นต้น โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทาํ การตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ
อย่างสมํ่าเสมอ จัดให้มีการตรวจสอบความหนาของเส้นท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ และระดับการสึ กหรอของเส้น
ท่อมีการติดตั้งป้ ายแสดงแนวท่อ พร้อมทั้งแสดงคําเตือน เพื่อป้ องกันการกระทําใดๆ บริ เวณพื้นที่เหนือแนว
ท่อที่จะส่ งผลกระทบต่อแนวท่อ

และเพื่อให้ผทู ้ ี่เห็นเหตุการณ์ผดิ ปกติสามารถแจ้งต่อผูท้ ี่รับผิดชอบได้

รวมถึงจัดทําและบังคับใช้ระเบียบวิธีการปฏิบตั ิงานเพื่อความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับท่อส่ งก๊าซ
ธรรมชาติ จัดให้มีระบบควบคุมการShutdown และระบบการทํางานของRelief Valve ให้สามารถตรวจสอบ
ความผิดปกติของความดันภายในเส้นท่อได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว โรงไฟฟ้ าได้กาํ หนดไม่ให้มีการสู บ
บุหรี่ ในบริ เวณเขตอันตราย โรงไฟฟ้ าห้ามพนักงานนําไฟแช็ก ไม้ขีดไฟ หรื อสิ่ งที่ทาํ ให้เกิดประกายไฟ เข้า
ไปในเขตอันตรายที่ถูกกําหนดเอาไว้

กําหนดให้มีการวางแผนมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยก่อนเริ่ ม

ปฏิบตั ิงาน และห้ามผูท้ ี่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานเข้าไปในเขตอันตราย จัดให้มีมาตรการด้าน
ความปลอดภัยในการเก็บกักสารเคมี และปฏิบตั ิตามกฎหมายที่กาํ หนด พร้อมทั้งได้

จัดทําข้อมูลความ

ปลอดภัยของสารเคมี (Safety Data Sheet : SDS) เกี่ยวกับลักษณะอันตรายตามคุณสมบัติของวัตถุนั้นๆ ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว จัดให้มีสถานที่และอุปกรณ์เพื่อคุม้ ครองความปลอดภัยใน
บริ เวณที่ทาํ งานเกี่ยวกับสารเคมีอนั ตราย ได้แก่ ที่ลา้ งตา ที่ลา้ งมือและล้างหน้า และฝักบัวชําระล้างร่ างกาย
จากสารเคมีอนั ตราย จัดให้มีอุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล (Personal Protective Equipment )
ตามลักษณะอันตรายและความรุนแรงของสารเคมี หรื อลักษณะของงาน

ให้พนักงานสวมใส่ เพื่อป้ องกัน

อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น บริ เวณพื้นที่จดั เก็บสารเคมีมีการระบายอากาศทีเหมาะสม
่
มีคนั กั้น (Dike) กักมิให้
สารเคมีไหลออกจากสถานที่เก็บ และมีบ่อรวบรวมสารเคมีอนั ตรายที่รั่วไหลเพื่อนําไปกําจัด จัดให้มีระบบ
ป้ องกันและควบคุม เพือ่ มิให้มีระดับความเข้มข้นของสารเคมีอนตรายในบรรยากาศของสถานที
ั
่ทาํ งานหรื อ
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สถานที่เก็บกักสารเคมีอนั ตราย เกินขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอนั ตรายตามที่กาํ หนด โรงไฟฟ้ าได้
กําหนดความรับผิดชอบของบุคคล เพื่อทําหน้าที่ปรับปรุ งแผนความปลอดภัยในการใช้สารเคมี (นักเคมี)
และได้จดั ให้มีการอบรมพนักงานที่ตอ้ งทํางานกับสารเคมี

ทราบถึงวิธีการใช้งานสารเคมีต่างๆ อย่าง

ปลอดภัย รวมถึงแนวทางปฏิบตั ิเพื่อป้ องกันและตรวจสอบการรั่วไหลของสารเคมี

5.1.10

เศรษฐกิจ-สั งคม
โรงไฟฟ้ ากําหนดมาตรการในการพิจารณารับคนในท้องถิ่น ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความ

ต้องการของบริ ษทั เข้าทํางานเป็ นอันดับแรก ปั จจุบนั โรงไฟฟ้ ามีพนักงานท้องถิ่นจํานวน 25 คน โรงไฟฟ้ า
กําหนดมาตรการในการคืนประโยชน์ให้กบั ชุมชน เช่น การสนับสนุนหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ หรื อ
หน่วยงานสาธารณสุ ข การส่ งเสริ มและสนับสนุนศาสนา การสนับสนุนสาธารณประโยชน์ต่างๆ เป็ นต้น
โรงไฟฟ้ าได้มอบหมายให้มีผรู ้ บั ผิดชอบในการรับเรื่ องร้องเรี ยนเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตลอดจนรับ
ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยผูไ้ ด้รับผลกระทบสามารถร้องเรี ยนลักษณะผลกระทบหรื อปั ญหาที่
เกิดขึ้นผ่านช่องทางต่างๆ มายังโรงไฟฟ้ า ได้แก่ โดยวาจา โทรศัพท์บันทึก จดหมาย จดหมายอิเล็คทรอนิคส์
แฟกซ์ เป็ นต้น และจัดให้มีนโยบายเสริ มสร้างคุณภาพชีวติ สนับสนุนและส่ งเสริ มธุ รกิจชุมชนเพื่อส่ งเสริ ม
ให้ชุมชนมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยัง่ ยืน

5.1.11

ด้ านการประชาสั มพันธ์ และการมีส่วนร่ วมของประชาชน
โรงไฟฟ้ าได้ดาํ เนินการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร

ให้กบั ชุมชนในพื้นที่รับทราบ

และประชาสัมพันธ์รายละเอียดโรงไฟฟ้ า

พร้อมเปิ ดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการติดตามตรวจสอบ

โครงการในช่องทางหลายรู ปแบบ มีการพบปะเยีย่ มเยียนเจ้าหน้าที่ราชการในท้องถิ่นและคนในชุมชน เพื่อ
สร้างสัมพันธ์อนั ดีอย่างต่อเนื่อง ผ่านทางการพบปะชุมชนและคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมของโรงไฟฟ้ า และได้มอบหมายให้มีผรู ้ บั ผิดชอบในการรับเรื่ องร้องเรี ยน เพื่อประชาสัมพันธ์
โครงการฯ ตลอดจนรั บฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ โดยมีผงั /ขั้นตอนการรับเรื่ องร้องเรี ยนเป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว โรงไฟฟ้ ามีการสนับสนุนกิจกรรมส่ งเสริ ม อนุรักษ์พนั ธุส์ ัตว์น้ าํ หรื อสิ่ งแวดล้อม มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโดยครอบคลุมทุกภาคส่ วนเพื่อร่ วมกําหนดแนวทาง
และวิธีปฏิบตั ิในการตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมพร้อมทั้งมีส่วนร่ วมในการให้ข้อคิดเห็น ข้อมูล และ
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ข้อเสนอแนะให้โรงไฟฟ้ าดําเนินการปรับปรุ งหรื อแก้ไขการดําเนินการให้สอดคล้องกับที่กาํ หนดไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

5.1.12

สาธารณสุ ข
โรงไฟฟ้ าได้จดั ให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเวชภัณฑ์พ้นื ฐาน รวมทั้งรถรับส่ งใน

กรณี ฉุกเฉิ นตามกฎกระทรวงแรงงานว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการพ.ศ.2548 กําหนดให้
มีการตรวจสุ ขภาพพนักงานก่อนเข้าทํางานสําหรับพนักงานใหม่ และตรวจสุ ขภาพประจํา ปี ละ 1 ครั้ง

5.1.13

พืน้ ที่สีเขียวและสุ นทรียภาพ
โรงไฟฟ้ ามีแผนการดําเนินการจัดทําพื้นที่สีเขียว ในเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2561 โดยจะทําการ

ปลูกไม้ยนื ต้น ไม้พมุ่ และหญ้า ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่นอ้ ยกว่า 5 นิ้ว โดยมีระยะห่างระหว่างต้น
เหมาะสมกับขนาดทรงพุม่ เมื่อโตเต็มที่ของชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูก และความสู งของต้นไม้ตอ้ ง ไม่นอ้ ยกว่า
1.50 เมตร และจะจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวอย่างน้อย ร้อยละ 5 ของพื้นที่ ทั้งนี้มีการกําหนดพื้นที่ที่ จะทําการ
ปลูกเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว

5.2

สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
สรุ ปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ของโครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์4 บริ ษทั

กัลฟ์ ทีเอส4 จํากัด ระยะดําเนินการ (ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2561) ดังแสดงในตารางที5.2-1
่

T-MON-218133/SECOT
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GTS4-T218133-Chap5.docx

โครงการโรงไฟฟ้าตาสิ ทธิ์4 (ระยะดาเนินการ) บริษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จากัด
ระหว่ างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2561
คุณภาพ
สิ่งแวดล้ อม
1. คุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศ

5-8

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
- ผลการตรวจวัด TSP (24 ชัว่ โมง)
ทั้งหมดมีค่าอยูใ่ นเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนด (ประกาศ
คณะกรรมการ สิ่ งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547))

- ผลการตรวจวัด PM-10 (24
ชัว่ โมง) ทั้งหมดมีค่าอยูใ่ นเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนด (ประกาศ
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547))

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

GTS4-T218133-Chap5 Ta 5.2-1.docx

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
ผลการติดตามตรวจสอบ
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
- โรงเรี ยนบ้านสุรศักดิ์ - TSP (เฉลี่ย 24 ชม.) - ปี ละ 2 ครั้ง ครั้งละ ระหว่ างวันที่ 26 เมษายน -3 พฤษภาคม พ.ศ.2561
- โรงเรี ยนชุมชน
- PM-10 (เฉลี่ย 24
7 วันต่อเนื่อง
- TSP (เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง)
บริ ษทั น้ าตาล
ชม.)
 โรงเรี ยนบ้านสุ รศักดิ์
ตะวันออก
- SO2 (เฉลี่ย 1 ชม.)
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง0.033-0.042 mg/m3
- โรงเรี ยนบ้านระเวิง - SO2 (เฉลี่ย 24 ชม.)
 โรงเรี ยนชุมชนบริ ษท
ั น้ าตาลตะวันออก
(ราษฎร์อุปถัมภ์)
- NO2 (เฉลี่ย 1 ชม.)
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง0.031-0.050 mg/m3
- วัดจอมพลเจ้าพระยา - ความเร็ วลม
 โรงเรี ยนบ้านระเวิง(ราษฎร์ อุปถัมภ์)
- ทิศทางลม
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง0.020-0.032 mg/m3
 วัดจอมพลเจ้าพระยา
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง0.026-0.036 mg/m3
- PM-10 (เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง)
 โรงเรี ยนบ้านสุ รศักดิ์
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง0.011-0.027 mg/m3
 โรงเรี ยนชุมชนบริ ษท
ั น้ าตาลตะวันออก
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง0.019-0.042 mg/m3
 โรงเรี ยนบ้านระเวิง(ราษฎร์ อุปถัมภ์)
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง0.014-0.023 mg/m3
 วัดจอมพลเจ้าพระยา
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง0.018-0.029 mg/m3

โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์ 4 (ระยะดาเนินการ)
บริ ษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จากัด

T-MON218133/SECOT

ตารางที่ 5.2-1 สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม

คุณภาพ
สิ่งแวดล้ อม
1. คุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศ
(ต่ อ)
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ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
- ผลการตรวจวัด SO2 (1 ชัว่ โมง)
ทั้งหมดมีค่าอยูใ่ นเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนด (ประกาศ
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544)

- ผลการตรวจวัด SO2 (24 ชัว่ โมง)
ทั้งหมดมีค่าอยูใ่ นเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนด (ประกาศ
คณะกรรมการ สิ่ งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547))

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

GTS4-T218133-Chap5 Ta 5.2-1.docx

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
ผลการติดตามตรวจสอบ
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
- โรงเรี ยนบ้านสุรศักดิ์ - TSP (เฉลี่ย 24 ชม.) - ปี ละ 2 ครั้ง ครั้งละ - SO2 (เฉลี่ย 1 ชม.)
- โรงเรี ยนชุมชน
- PM-10 (เฉลี่ย 24
7 วันต่อเนื่อง
 โรงเรี ยนบ้านสุ รศักดิ์
บริ ษทั น้ าตาล
ชม.)
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง1.6-5.3 ppb
ตะวันออก
- SO2 (เฉลี่ย 1 ชม.)
 โรงเรี ยนชุมชนบริ ษท
ั น้ าตาลตะวันออก
- โรงเรี ยนบ้านระเวิง - SO (เฉลี่ย 24 ชม.)
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง0.6-7.1 ppb
2
(ราษฎร์อุปถัมภ์)
- NO2 (เฉลี่ย 1 ชม.)
 โรงเรี ยนบ้านระเวิง(ราษฎร์ อุปถัมภ์)
- วัดจอมพลเจ้าพระยา - ความเร็ วลม
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง1.1-6.6 ppb
- ทิศทางลม
 วัดจอมพลเจ้าพระยา
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง1.6-5.2 ppb
- SO2 (เฉลี่ย 24 ชม.)
 โรงเรี ยนบ้านสุ รศักดิ์
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง2.6-3.1 ppb
 โรงเรี ยนชุมชนบริ ษท
ั น้ าตาลตะวันออก
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง2.9-3.5 ppb
 โรงเรี ยนบ้านระเวิง(ราษฎร์ อุปถัมภ์)
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง1.4-4.2 ppb
 วัดจอมพลเจ้าพระยา
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง2.1-3.1 ppb

โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์ 4 (ระยะดาเนินการ)
บริ ษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จากัด

T-MON217131-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

คุณภาพ
สิ่งแวดล้ อม
1. คุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศ
(ต่ อ)

5-10

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
- ผลการตรวจวัด NO2 (24 ชัว่ โมง)
ทั้งหมดมีค่าอยูใ่ นเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนด (ประกาศ
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552)

-

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

GTS4-T218133-Chap5 Ta 5.2-1.docx

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
ผลการติดตามตรวจสอบ
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
- โรงเรี ยนบ้านสุรศักดิ์ - TSP (เฉลี่ย 24 ชม.) - ปี ละ 2 ครั้ง ครั้งละ - NO2 (เฉลี่ย 1 ชม.)
- โรงเรี ยนชุมชน
- PM-10 (เฉลี่ย 24
7 วันต่อเนื่อง
 โรงเรี ยนบ้านสุ รศักดิ์
บริ ษทั น้ าตาล
ชม.)
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง2.9-14.2 ppb
ตะวันออก
- SO2 (เฉลี่ย 1 ชม.)
 โรงเรี ยนชุมชนบริ ษท
ั น้ าตาลตะวันออก
- โรงเรี ยนบ้านระเวิง - SO (เฉลี่ย 24 ชม.)
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง2.1-25.4 ppb
2
(ราษฎร์อุปถัมภ์)
- NO2 (เฉลี่ย 1 ชม.)
 โรงเรี ยนบ้านระเวิง(ราษฎร์ อุปถัมภ์)
- วัดจอมพลเจ้าพระยา - ความเร็ วลม
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง2.8-14.0 ppb
- ทิศทางลม
 วัดจอมพลเจ้าพระยา
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง2.9-11.4 ppb
- ความเร็ วลม
 โรงเรี ยนบ้านสุ รศักดิ์
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง1-2 m/s
 โรงเรี ยนชุมชนบริ ษท
ั น้ าตาลตะวันออก
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง0.5-2 m/s
 โรงเรี ยนบ้านระเวิง(ราษฎร์ อุปถัมภ์)
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง0.5-1 m/s
 วัดจอมพลเจ้าพระยา
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง0.5-1 m/s

โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์ 4 (ระยะดาเนินการ)
บริ ษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จากัด

T-MON217131-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

คุณภาพ
สิ่งแวดล้ อม
1. คุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศ
(ต่ อ)
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- HRSG11

- NOX
- SO2
- TSP
- O2

- ตลอดระยะเวลา
ดาเนินการของ
โรงไฟฟ้ า

- 10.1-60.0 ppm ที่ 7%O2
- 0-5.7 ppm ที่ 7%O2
- 0.1-25.3 mg/Nm3 ที่ 7%O2
- 13.9-14.8

- HRSG12

- NOX
- SO2
- TSP
- O2

- ตลอดระยะเวลา
ดาเนินการของ
โรงไฟฟ้ า

- 0-59.9 ppm ที่ 7%O2
- 0-5.1 ppm ที่ 7%O2
- 0-22.6 mg/Nm3 ที่ 7%O2
- 13.5-15.7

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
-

- ผลการตรวจวัดมีค่าอยูใ่ นค่าที่
กาหนด ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. 2558
และค่ามาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม เรื่ อง กาหนดมาตรฐาน
ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสี ยจาก
โรงไฟฟ้ าใหม่ พ.ศ. 2553

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

2. คุณภาพอากาศ
จากปล่ อง
ระบายอากาศ
2.1 แบบต่ อเนื่อง

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
ผลการติดตามตรวจสอบ
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
- โรงเรี ยนบ้านสุรศักดิ์ - TSP (เฉลี่ย 24 ชม.) - ปี ละ 2 ครั้ง ครั้งละ - ทิศทางลม
- โรงเรี ยนชุมชน
- PM-10 (เฉลี่ย 24
7 วันต่อเนื่อง
 โรงเรี ยนบ้านสุ รศักดิ์ส่ วนใหญ่พด
ั มาจากทิศ
บริ ษทั น้ าตาล
ชม.)
ตะวันออกเฉี ยงใต้
ตะวันออก
- SO2 (เฉลี่ย 1 ชม.)
 โรงเรี ยนชุมชนบริ ษท
ั น้ าตาลตะวันออก
- โรงเรี ยนบ้านระเวิง - SO2 (เฉลี่ย 24 ชม.)
ส่วนใหญ่พดั มาจากทิศตะวันออกเฉี ยงใต้
(ราษฎร์อุปถัมภ์)
- NO2 (เฉลี่ย 1 ชม.)
 โรงเรี ยนบ้านระเวิง(ราษฎร์ อุปถัมภ์) ส่ วนใหญ่
- วัดจอมพลเจ้าพระยา - ความเร็ วลม
พัดมาจากทิศตะวันออกเฉี ยงใต้-ใต้
- ทิศทางลม
 วัดจอมพลเจ้าพระยาส่ วนใหญ่พด
ั มาจากทิศ
ตะวันออกเฉี ยงใต้-ตะวันออก

โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์ 4 (ระยะดาเนินการ)
บริ ษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จากัด

T-MON217131-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

คุณภาพ
สิ่งแวดล้ อม
2. คุณภาพอากาศ
จากปล่ อง
ระบายอากาศ
2.2 แบบครั้งคราว

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่

- HRSG11

- HRSG12
5-12

- ครอบคลุมบริ เวณ
พื้นที่โครงการฯ และ
พื้นที่สถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศของ
โครงการฯ

GTS4-T218133-Chap5 Ta 5.2-1.docx

- NOX = 32.8 ppm ที่ 7%O2
- SO2 = 1.3 ppm ที่ 7%O2
- TSP = 1.0 mg/Nm3 ที่ 7%O2
- O2 = 14.1 %
- ปี ละ 2 ครั้ง
- NOX = 18.6 ppm ที่ 7%O2
- SO2 = 1.2 ppm ที่ 7%O2
- TSP = 1.3 mg/Nm3 ที่ 7%O2
- O2 = 13.5 %
- ภายใน 1 ปี แรก
- ฤดูร้อน ดาเนินการโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมใน
ของการดาเนินการ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 และมีอุณหภูมิพ้นื
จากนั้นตรวจวัด
ผิวดิน ดังนี้
ทุกช่วงฤดู ทุกๆ
 บริ เวณพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์4 มี
3 ปี ตลอดอายุ
อุณหภูมิ 28 - 29 องศาเซลเซียส
โครงการฯ
 พื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนที่อยู่
(ฤดูร้อน ฤดูฝน
อาศัย มีอุณหภูมิ 28 - 37 องศาเซลเซียส
และ ฤดูหนาว)
 พื้นที่เกษตรกรรมและแหล่งน้ ามีอุณหภูมิ 21 27 องศาเซลเซียส
- ปี ละ 2 ครั้ง

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข

- ผลการตรวจวัดมีค่าอยูใ่ นค่าที่
กาหนด ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. 2558
และค่ามาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม เรื่ อง กาหนดมาตรฐาน
ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสี ยจาก
โรงไฟฟ้ าใหม่ พ.ศ. 2553
- ในช่วงฤดูหนาวและฤดูฝน
ดาวเทียม Landsat-8 มีจานวน
รอบโคจรมายังพื้นที่โครงการฯ
ทั้งสิ้นจานวน 10 ครั้ง และพบว่า
สภาพพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้ า
นนทรี และพื้นที่บริ เวณใกล้เคียง
ในรัศมี 5 กิโลเมตร มีเมฆปกคลุม
จานวนมาก ทาให้ไม่สามารถ
วิเคราะห์อุณหภูมิของพื้นผิวได้

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

3. การติดตาม
ตรวจสอบ
ความร้ อนจาก
โรงไฟฟ้า

- NOX
- SO2
- TSP
- O2
- NOX
- SO2
- TSP
- O2
- ภาพถ่ายความร้อน
จากดาวเทียม

ผลการติดตามตรวจสอบ

โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์ 4 (ระยะดาเนินการ)
บริ ษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จากัด

T-MON217131-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

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

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
-

ผลการติดตามตรวจสอบ

5-13

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

GTS4-T218133-Chap5 Ta 5.2-1.docx

- การเปรี ยบเทียบอุณหภูมิพ้นื ผิวดินในช่วงฤดูร้อน
 พื้นที่โครงการ และชุมชนที่อยู่
อาศัยบริ เวณโดยรอบโครงการ พบว่า ลักษณะ
การแพร่ กระจายของอุณหภูมิในทิศทางเดียวกัน
กล่าวคือ มีอุณหภูมิไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญ ระหว่างพื้นที่โครงการและชุมชนที่อยู่
อาศัยบริ เวณโดยรอบโครงการ
 พื้นที่เกษตรกรรมและแหล่งน้ าบริ เวณ
โดยรอบพื้นที่โครงการ พบว่า มีอุณหภูมิพ้นื
ผิวดินน้อยกว่าบริ เวณพื้นที่โครงการเนื่องจาก
บริ เวณพื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบมีการ
ใช้ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งรปะกอบด้วย
โรงงานอุตสาหกรรม อาคารคอนกรี ต หลังคา
โรงงาน และลานดินเปิ ดโล่ง เป็ นต้น จึงทาให้มี
การสะสมความร้อนในพื้นที่มากกว่าบริ เวณ
พื้นที่เกษตรกรรม ที่มีลกั ษณะเป็ นพื้นที่
เพาะปลูกพืช พื้นที่ชุ่มน้ า และแหล่งน้ า

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
-

โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์ 4 (ระยะดาเนินการ)
บริ ษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จากัด

T-MON217131-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

คุณภาพ
สิ่งแวดล้ อม
4. ระดับเสียง
โดยทัว่ ไป

5-14

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
- ผลการตรวจวัด Leq(24) ทั้งหมด
มีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานที่
กาหนด (ประกาศคณะกรรมการ
สิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15
(พ.ศ. 2540))

- ผลการตรวจวัด Lmax ทั้งหมดมี
ค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานที่
กาหนด (ประกาศคณะกรรมการ
สิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15
(พ.ศ. 2540))

GTS4-T218133-Chap5 Ta 5.2-1.docx

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
ผลการติดตามตรวจสอบ
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
- บริ เวณริ มรั้ว
- Leq(24)
- ปี ละ 2 ครั้ง ครั้งละ ระหว่ างวันที่ 26 เมษายน -3 พฤษภาคม พ.ศ.2561
- Leq(24)
โครงการฯ
- Lmax
7 วันต่อเนื่อง
 บริ เวณริ มรั้วโครงการฯ
- โรงเรี ยนบ้านสุรศักดิ์ - Ldn
(ครอบคลุม
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 59.1-63.8 dBA
- บ้านหนองค้างคาว - L90
วันหยุด และ
 โรงเรี ยนบ้านสุ รศักดิ์
วันทาการ)
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 52.9-57.1 dBA
 บ้านหนองค้างคาว
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 48.8-54.2 dBA
- Lmax
 บริ เวณริ มรั้วโครงการฯ
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 67.9-90.5 dBA
 โรงเรี ยนบ้านสุ รศักดิ์
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 76.3-95.0 dBA
 บ้านหนองค้างคาว
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 80.8-89.2 dBA

โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์ 4 (ระยะดาเนินการ)
บริ ษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จากัด

T-MON217131-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

คุณภาพ
สิ่งแวดล้ อม
4. ระดับเสียง
โดยทัว่ ไป (ต่ อ)
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ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
- ค่ามาตรฐานสาหรับระดับเสี ยง
Ldn ยังไม่มีการกาหนด

- ค่ามาตรฐานสาหรับระดับเสี ยง
L90 ยังไม่มีการกาหนด
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บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
ผลการติดตามตรวจสอบ
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
- บริ เวณริ มรั้ว
- Leq(24)
- ปี ละ 2 ครั้ง ครั้งละ - Ldn
โครงการฯ
- Lmax
7 วันต่อเนื่อง
 บริ เวณริ มรั้วโครงการฯ
- โรงเรี ยนบ้านสุรศักดิ์ - Ldn
(ครอบคลุม
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 65.4-67.3 dBA
- บ้านหนองค้างคาว - L90
วันหยุด และ
 โรงเรี ยนบ้านสุ รศักดิ์
วันทาการ)
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 58.7-60.7 dBA
 บ้านหนองค้างคาว
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 54.0-56.9 dBA
- L90
 บริ เวณริ มรั้วโครงการฯ
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 58.5-59.2 dBA
 โรงเรี ยนบ้านสุ รศักดิ์
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 46.6-51.6 dBA
 บ้านหนองค้างคาว
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 41.9-47.9 dBA

โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์ 4 (ระยะดาเนินการ)
บริ ษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จากัด

T-MON217131-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)
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ผลการติดตามตรวจสอบ

- 29.8-32.9 องศาเซลเซียส
- 7.2-8.9
- 95-666 มิลลิกรัมต่อลิตร
- <5-11 มิลลิกรัมต่อลิตร
- ND (<0.5) มิลลิกรัมต่อลิตร
- 1.4-6.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
- Temperature = 32.9 oC
- pH = 8.2
- TDS = 486 mg/l
- SS = <5 mg/l
- Oil and Grease = ND (<0.5 mg/l)
- BOD5 = 1.7 mg/l
- COD = <40.0 mg/l
- TKN = 0.7 mg/l
- Sulfide = ND (<0.2 mg/l)

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข

- ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่าอยูใ่ น
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
(ประกาศการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ที่ 76/2560)

- ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่า
อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
(ประกาศการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ที่ 76/2560)

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

GTS4-T218133-Chap5 Ta 5.2-1.docx

คุณภาพ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
สิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
5. ด้ านอุทกวิทยา
นา้ ผิวดิน และ
คุณภาพนา้ ผิวดิน
5.1 คุณภาพนา้ จาก - บ่อพักน้ าทิ้งรวม
- Temperature
- เดือนละ 1 ครั้ง
กระบวนการผลิต (แบบครั้งคราว)
- pH
- TDS
- SS
- Oil and Grease
- BOD5
- บ่อพักน้ าทิ้งรวม
- Temperature
- ปี ละ 1 ครั้ง
(แบบครั้งคราว)
- pH
- TDS
- SS
- Oil and Grease
- BOD5
- COD
- TKN
- Sulfide

โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์ 4 (ระยะดาเนินการ)
บริ ษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จากัด

T-MON217131-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)
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ผลการติดตามตรวจสอบ

- Cyanide = ND (<0.03 mg/l)
- Formaldehyde = ND (<0.01 mg/l)
- Phenol = ND (<0.001 mg/l)
- Free Chloride = ND (<0.03 mg/l)
- Chloride = 77.0 mg/l
- Fluoride = 0.14 mg/l
- Odor = ไม่เป็ นที่พึงรังเกียจ
- Surfactants = 0.03 mg/l
- Pesticide = ND (<0.0030 g/l)
- Hevy Metal
 As = 0.0012 mg/l
 Ba = 0.24 mg/l
 Cd = ND (<0.006 mg/l)
3+
 Cr = ND (<0.04 mg/l)
6+
 Cr = ND (<0.01 mg/l)
 Cu = ND (<0.004 mg/l)
 Pb = ND (<0.034 mg/l)

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข

- ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่า
อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
(ประกาศการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ที่ 76/2560)

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

GTS4-T218133-Chap5 Ta 5.2-1.docx

คุณภาพ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
สิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
5. ด้ านอุทกวิทยา
นา้ ผิวดิน และ
คุณภาพนา้ ผิวดิน
(ต่ อ)
5.1 คุณภาพนา้ จาก - บ่อพักน้ าทิ้งรวม
- Cyanide
- ปี ละ 1 ครั้ง
กระบวนการ(แบบครั้งคราว)
- Formaldehyde
ผลิต (ต่ อ)
- Phenol
- Free Chloride
- Chloride
- Fluoride
- Odor
- Surfactants
- Pesticide
- Hevy Metal
 As
 Ba
 Cd
3+
 Cr
6+
 Cr
 Cu
 Pb

โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์ 4 (ระยะดาเนินการ)
บริ ษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จากัด

T-MON217131-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)
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ผลการติดตามตรวจสอบ

- Hevy Metal (ต่อ)
 Hg = ND (<0.0005 mg/l)
 Mn = 0.23 mg/l
 Ni = ND (<0.01 mg/l)
 Se = ND (<0.0005 mg/l)
 Zn = 0.37 mg/l
 Ag = ND (<0.02 mg/l)
 Total Fe = 0.32 mg/l
- Temperature = 24.8-42.6 oC
- pH 6.1-9.0
- Conductivity = 67.5-1,358.2 s/cm

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข

- ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่า
อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
(ประกาศการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ที่ 76/2560)

- ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่า
อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
(ประกาศการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ที่ 76/2560)

GTS4-T218133-Chap5 Ta 5.2-1.docx

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

คุณภาพ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
สิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
5. ด้ านอุทกวิทยา
นา้ ผิวดิน และ
คุณภาพนา้ ผิวดิน
(ต่ อ)
5.1 คุณภาพนา้ จาก - บ่อพักน้ าทิ้งรวม
- Hevy Metal
- ปี ละ 1 ครั้ง
กระบวนการ
(แบบครั้งคราว)
 Hg
ผลิต (ต่ อ)
 Mn
 Ni
 Se
 Zn
 Ag
 Total Fe
- บ่อพักน้ าทิ้งรวม
- Temperature
- ตลอดระยะเวลา
(แบบต่อเนื่อง)
- pH
ดาเนินการ
- Conductivity

โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์ 4 (ระยะดาเนินการ)
บริ ษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จากัด

T-MON217131-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)
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ผลการติดตามตรวจสอบ

- Temperature = 28.2-30.5 oC
- pH = 6.7-9.0
- TDS = 678-922 mg/l
- SS = <5-6 mg/l
- BOD5 = <1.0-2.0 mg/l
- DO = 4.6-7.3 mg/l
- Chlorite = ND(<0.05)-0.2 mg/l
- Na = 0.7-2.3 mg/l
- Ca = 3.3-4.7 mg/l
- Mg = 1.2-1.7 mg/l
- SAR = 0.5-1.4 mg/l

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข

- ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่า
อยูใ่ นค่าที่กาหนดและค่า
มาตรฐาน (ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2560)
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บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

คุณภาพ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
สิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
5. ด้ านอุทกวิทยา
นา้ ผิวดิน และ
คุณภาพนา้ ผิวดิน
(ต่ อ)
5.2 คุณภาพนา้
- บ่อพักน้ าทิ้ง
- Temperature
- เดือนละ 1 ครั้ง
ทีร่ ะบายจาก
หอหล่อเย็น
- pH
หอหล่ อเย็น
(แบบครั้งคราว)
- TDS
- SS
- BOD5
- DO
- Chlorite
- Na
- Ca
- Mg
- SAR

โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์ 4 (ระยะดาเนินการ)
บริ ษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จากัด

T-MON217131-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

5-20

ผลการติดตามตรวจสอบ

- Temperature = 30.2 oC
- pH = 8.5
- TDS = 678 mg/l
- SS = <5 mg/l
- BOD5 = <1.0 mg/l
- DO = 6.6 mg/l
- Chlorite = 0.2 mg/l
- Na = 0.74 mEq/l
- Ca = 3.40 mEq/l
- Mg = 1.26 mEq/l
- SAR = 0.49 mEq/l
- COD = <40.00 mg/l
- Sulfide = ND (<0.2 mg/l)
- Cyanide = ND (<0.03 mg/l)

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข

- ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่า
อยูใ่ นค่าที่กาหนดและค่า
มาตรฐาน (ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2560)

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

GTS4-T218133-Chap5 Ta 5.2-1.docx

คุณภาพ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
สิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
5. ด้ านอุทกวิทยา
นา้ ผิวดิน และ
คุณภาพนา้ ผิวดิน
(ต่ อ)
5.2 คุณภาพนา้
- บ่อพักน้ าทิ้ง
- Temperature
- ปี ละ 1 ครั้ง
ทีร่ ะบายจาก
หอหล่อเย็น
- pH
หอหล่ อเย็น
(แบบครั้งคราว)
- TDS
(ต่ อ)
- SS
- BOD5
- DO
- Chlorite
- Na
- Ca
- Ma
- SAR
- COD
- Sulfide
- Cyanide

โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์ 4 (ระยะดาเนินการ)
บริ ษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จากัด

T-MON217131-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

5-21

ผลการติดตามตรวจสอบ
- Oil and Grease = ND (<0.5 mg/l)
- Formaldehyde = ND (<0.10 mg/l)
- Phenol = ND (<0.001 mg/l)
- Free Chloride = ND (<0.03 mg/l)
- TKN = 0.52 mg/l
- Pesticide = ND (<0.0030 g/l)
- Hevy Metal
 As = 0.0017 mg/l
 Ba = 0.33 mg/l
 Cd = ND (<0.006 mg/l)
3+
 Cr = ND (<0.04 mg/l)
6+
 Cr = ND (<0.01 mg/l)
 Cu = ND (<0.004 mg/l)
 Pb = ND (<0.034 mg/l)
 Hg = ND (<0.0005 mg/l)
 Mn = 0.30 mg/l
 Ni = <0.06 mg/l
 Se = ND (<0.0005 mg/l)
 Zn = 0.48 mg/l

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
- ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่า
อยูใ่ นค่าที่กาหนดและค่า
มาตรฐาน (ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2560)

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

GTS4-T218133-Chap5 Ta 5.2-1.docx

คุณภาพ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
สิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
5. ด้ านอุทกวิทยา - บ่อพักน้ าทิ้ง
- Oil and Grease
- ปี ละ 1 ครั้ง
นา้ ผิวดิน และ
หอหล่อเย็น
- Formaldehyde
คุณภาพนา้ ผิวดิน (แบบครั้งคราว)
- Phenol
(ต่ อ)
- Free Chloride
5.2 คุณภาพนา้
- TKN
ทีร่ ะบายจาก
- Pesticide
หอหล่ อเย็น
- Hevy Metal
(ต่ อ)
 As
 Ba
 Cd
3+
 Cr
6+
 Cr
 Cu
 Pb
 Hg
 Mn
 Ni
 Se
 Zn

โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์ 4 (ระยะดาเนินการ)
บริ ษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จากัด

T-MON217131-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

5-22

- Temperature = 23.5-33.8 oC
- pH 7.6-9.0
- Conductivity = 100.3-1,731.4 s/cm
- DO = 4.3-13.1 mg/l

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
- ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่า
อยูใ่ นค่าที่กาหนดและค่า
มาตรฐาน (ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2560)

- Temperature = 30.8 oC
- pH = 6.9
- TDS = 84 mg/l
- SS = 20 mg/l
- BOD5 = 2.3 mg/l
- DO = 4.7 mg/l
- Chlorite = ND (<0.1 mg/l)
- Na = 0.1 mEq/l
- Ca = 0.3 mEq/l
- Mg = 0.1 mEq/l
- SAR = 0.2 mEq/l

- ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่า
อยูใ่ นค่าที่กาหนดและค่า
มาตรฐาน(ค่ามาตรฐานคุณภาพ
น้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ประเภทที่ 4
ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2537) ซึ่งได้แก่ แหล่งน้ าที่
ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบาง
ประเภทและสามารถเป็ น
ประโยชน์ เพื่อการอุปโภคและ
บริ โภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อ

ผลการติดตามตรวจสอบ

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

GTS4-T218133-Chap5 Ta 5.2-1.docx

คุณภาพ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
สิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
5. ด้ านอุทกวิทยา - บ่อพักน้ าทิ้ง
- Temperature
- ตลอดระยะเวลา
นา้ ผิวดิน และ
หอหล่อเย็น
- pH
ดาเนินการ
คุณภาพนา้ ผิวดิน (แบบต่อเนื่อง)
- Conductivity
(ต่ อ)
- DO
5.2 คุณภาพนา้
ทีร่ ะบายจาก
หอหล่ อเย็น
(ต่ อ)
- คลองกรา เหนือเขต - Temperature
- ปี ละ 2 ครั้ง
5.3 คุณภาพนา้
พื้นที่นิคมฯ 200
- pH
ผิวดิน
- TDS
เมตร
- SS
- BOD5
- DO
- Chlorite
- Na
- Ca
- Mg
- SAR

โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์ 4 (ระยะดาเนินการ)
บริ ษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จากัด

T-MON217131-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

5-23

ผลการติดตามตรวจสอบ

- Temperature = 27.8 oC
- pH = 7.0
- TDS = 126 mg/l
- SS = 27 mg/l
- BOD5 = 1.8 mg/l
- DO = 6.1 mg/l
- Chlorite = ND (<0.1 mg/l)
- Na = 0.1 mEq/l
- Ca = 0.6 mEq/l
- Mg = 0.3 mEq/l
- SAR = 0.2 mEq/l

GTS4-T218133-Chap5 Ta 5.2-1.docx

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
โรคตามปกติ และผ่าน
กระบวนการปรับปรุ งคุณภาพน้ า
เป็ นพิเศษก่อน และการ
อุตสาหกรรม)
- ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่า
อยูใ่ นค่าที่กาหนดและค่า
มาตรฐาน(ค่ามาตรฐานคุณภาพ
น้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ประเภทที่ 4
ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2537) ซึ่งได้แก่ แหล่งน้ าที่
ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบาง
ประเภทและสามารถเป็ น
ประโยชน์ เพื่อการอุปโภคและ
บริ โภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อ
โรคตามปกติ และผ่าน
กระบวนการปรับปรุ งคุณภาพน้ า
เป็ นพิเศษก่อน และการ
อุตสาหกรรม)

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

คุณภาพ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
สิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
5. ด้ านอุทกวิทยา
นา้ ผิวดิน และ
คุณภาพนา้ ผิวดิน
(ต่ อ)
- คลองระเวิง เหนือ - Temperature
- ปี ละ 2 ครั้ง
5.3 คุณภาพนา้
เขตพื้นที่นิคมฯ 200 - pH
ผิวดิน (ต่ อ)
- TDS
เมตร
- SS
- BOD5
- DO
- Chlorite
- Na
- Ca
- Mg
- SAR

โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์ 4 (ระยะดาเนินการ)
บริ ษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จากัด

T-MON217131-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

5-24

ผลการติดตามตรวจสอบ

- Temperature = 31.4 oC
- pH = 8.2
- TDS = 152 mg/l
- SS = 34 mg/l
- BOD5 = 2.0 mg/l
- DO = 4.4 mg/l
- Chlorite = ND (<0.1 mg/l)
- Na = 0.3 mEq/l
- Ca = 0.7 mEq/l
- Mg = 0.2 mEq/l
- SAR = 0.5 mEq/l

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข

GTS4-T218133-Chap5 Ta 5.2-1.docx

- ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่า
อยูใ่ นค่าที่กาหนดและค่า
มาตรฐาน(ค่ามาตรฐานคุณภาพ
น้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ประเภทที่ 4
ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2537) ซึ่งได้แก่ แหล่งน้ าที่
ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบาง
ประเภทและสามารถเป็ น
ประโยชน์ เพื่อการอุปโภคและ
บริ โภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อ
โรคตามปกติ และผ่าน
กระบวนการปรับปรุ งคุณภาพน้ า
เป็ นพิเศษก่อน และการ
อุตสาหกรรม)

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

คุณภาพ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
สิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
5. ด้ านอุทกวิทยา
นา้ ผิวดิน และ
คุณภาพนา้ ผิวดิน
(ต่ อ)
- คลองกรา หลังผ่าน - Temperature
- ปี ละ 2 ครั้ง
5.3 คุณภาพนา้
จุดน้ าทิ้งของนิคมฯ - pH
ผิวดิน (ต่ อ)
- TDS
200 เมตร
- SS
- BOD5
- DO
- Chlorite
- Na
- Ca
- Mg
- SAR

โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์ 4 (ระยะดาเนินการ)
บริ ษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จากัด

T-MON217131-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

5-25

ผลการติดตามตรวจสอบ

- Temperature = 29.1 oC
- pH = 7.5
- TDS = 150 mg/l
- SS = 40 mg/l
- BOD5 = 1.5 mg/l
- DO = 7.5 mg/l
- Chlorite = ND (<0.1 mg/l)
- Na = 0.3 mEq/l
- Ca = 0.7 mEq/l
- Mg = 0.3 mEq/l
- SAR = 0.4 mEq/l

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข

GTS4-T218133-Chap5 Ta 5.2-1.docx

- ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่า
อยูใ่ นค่าที่กาหนดและค่า
มาตรฐาน(ค่ามาตรฐานคุณภาพ
น้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ประเภทที่ 4
ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2537) ซึ่งได้แก่ แหล่งน้ าที่
ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบาง
ประเภทและสามารถเป็ น
ประโยชน์ เพื่อการอุปโภคและ
บริ โภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อ
โรคตามปกติ และผ่าน
กระบวนการปรับปรุ งคุณภาพน้ า
เป็ นพิเศษก่อน และการ
อุตสาหกรรม)

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

คุณภาพ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
สิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
5. ด้ านอุทกวิทยา
นา้ ผิวดิน และ
คุณภาพนา้ ผิวดิน
(ต่ อ)
- คลองระเวิง หลังฝาย - Temperature
- ปี ละ 2 ครั้ง
5.3 คุณภาพนา้
บ้านวังแขยง 200
ผิวดิน (ต่ อ)
- pH
- TDS
เมตร
- SS
- BOD5
- DO
- Chlorite
- Na
- Ca
- Mg
- SAR

โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์ 4 (ระยะดาเนินการ)
บริ ษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จากัด

T-MON217131-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

5-26

ผลการติดตามตรวจสอบ

- Temperature = 34.3 oC
- pH = 7.8
- TDS = 150 mg/l
- SS = 15 mg/l
- BOD5 = 2.4 mg/l
- DO = 6.6 mg/l
- Chlorite = ND (<0.1 mg/l)
- Na = 0.4 mEq/l
- Ca = 0.6 mEq/l
- Mg = 0.2 mEq/l
- SAR = 0.6 mEq/l

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข

GTS4-T218133-Chap5 Ta 5.2-1.docx

- ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่า
อยูใ่ นค่าที่กาหนดและค่า
มาตรฐาน(ค่ามาตรฐานคุณภาพ
น้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ประเภทที่ 4
ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2537) ซึ่งได้แก่ แหล่งน้ าที่
ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบาง
ประเภทและสามารถเป็ น
ประโยชน์ เพื่อการอุปโภคและ
บริ โภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อ
โรคตามปกติ และผ่าน
กระบวนการปรับปรุ งคุณภาพน้ า
เป็ นพิเศษก่อน และการ
อุตสาหกรรม)

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

คุณภาพ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
สิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
5. ด้ านอุทกวิทยา
นา้ ผิวดิน และ
คุณภาพนา้ ผิวดิน
(ต่ อ)
- อ่างเก็บน้ าหนอง
- ปี ละ 2 ครั้ง
5.3 คุณภาพนา้
- Temperature
ปลาไหล ห่างจาก
ผิวดิน (ต่ อ)
- pH
- TDS
ปากคลองระเวิง
- SS
ประมาณ 2
- BOD5
กิโลเมตร
- DO
- Chlorite
- Na
- Ca
- Mg
- SAR

โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์ 4 (ระยะดาเนินการ)
บริ ษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จากัด

T-MON217131-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

5-27

ผลการติดตามตรวจสอบ

- Temperature = 34.9 oC
- pH = 7.9
- TDS = 136 mg/l
- SS = 11 mg/l
- BOD5 = 2.8 mg/l
- DO = 7.9 mg/l
- Chlorite = ND (<0.1 mg/l)
- Na = 0.4 mEq/l
- Ca = 0.6 mEq/l
- Mg = 0.2 mEq/l
- SAR = 0.6 mEq/l

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข

GTS4-T218133-Chap5 Ta 5.2-1.docx

- ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่า
อยูใ่ นค่าที่กาหนดและค่า
มาตรฐาน(ค่ามาตรฐานคุณภาพ
น้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ประเภทที่ 4
ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2537) ซึ่งได้แก่ แหล่งน้ าที่
ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบาง
ประเภทและสามารถเป็ น
ประโยชน์ เพื่อการอุปโภคและ
บริ โภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อ
โรคตามปกติ และผ่าน
กระบวนการปรับปรุ งคุณภาพน้ า
เป็ นพิเศษก่อน และการ
อุตสาหกรรม)

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

คุณภาพ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
สิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
5. ด้ านอุทกวิทยา
นา้ ผิวดิน และ
คุณภาพนา้ ผิวดิน
(ต่ อ)
- อ่างเก็บน้ าหนอง
- ปี ละ 2 ครั้ง
5.3 คุณภาพนา้
- Temperature
ปลาไหล ห่างจาก
ผิวดิน (ต่ อ)
- pH
- TDS
ปากคลองระเวิง
- SS
ประมาณ 4
- BOD5
กิโลเมตร
- DO
- Chlorite
- Na
- Ca
- Mg
- SAR

โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์ 4 (ระยะดาเนินการ)
บริ ษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จากัด

T-MON217131-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 ยของโครงการ
เกิดขึ้น
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- โรงไฟฟ้ าได้ทาการบันทึกข้อมูลกากของเสี ย
ปริ มาณ การรวบรวม การเก็บกัก และการขนส่งไว้
เรี ยบร้อยแล้ว โดยระหว่างเดือนมกราคม ถึง
มิถุนายน พ.ศ. 2561 โรงไฟฟ้ าได้มอบหมายให้
บริ ษทั เวสท์แมเนจเม้นท์ สยาม จากัดดาเนินการ
ขนส่งกากของเสี ยไปกาจัดโดย บริ ษทั อีสเทิร์น
ซีบอร์ต เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์จากัด
ซึ่งได้รับอนุญาตดาเนินการกาจัดของเสี ย
อุตสาหกรรม จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบกาจัดกากของเสี ย

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
-

-

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

คุณภาพ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
สิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
6. ด้ านการคมนาคม - พื้นที่โครงการฯ
- บันทึกสถิติอุบตั ิเหตุ - ตลอดระยะ
ที่เกิดขึ้นภายใน
ดาเนินการ
พื้นที่โครงการ อาทิ
จากการขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์ หรื อ
สารเคมี หรื อกากของเสี ย เป็ นต้น เพื่อ
หาแนวทางในการ
ป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาการเกิดซ้ า
ต่อไป
7. ด้ านการจัดการ - พื้นที่โครงการฯ
- บันทึกข้อมูล
- เดือนละ 1 ครั้ง
กากของเสีย
กากของเสี ย ได้แก่
ชนิด ปริ มาณ การ
รวบรวม การเก็บกัก
และการขนส่ง

โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์ 4 (ระยะดาเนินการ)
บริ ษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จากัด

T-MON217131-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)
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ผลการติดตามตรวจสอบ
- โครงการได้ทาการบันทึกสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ
โดยระบุสาเหตุ ลักษณะของอุบตั ิเหตุ ผลต่อ
สุขภาพ จานวนผูไ้ ด้รับบาดเจ็บพร้อมระบุวธิ ีการ
แก้ไขปั ญหาและข้อเสนอแนะตามที่มาตรการ
กาหนดเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยระหว่างเดือน
มกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2561 พบว่า ไม่มี
อุบตั ิเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่โครงการ

- โครงการได้ดาเนินการบันทึกการประชุมระดับ
คณะกรรมการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่ งแวดล้อมในการทางานตามที่มาตรการ
กาหนดเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยระหว่างเดือน
มกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2561 ได้ทาการประชุม
ทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยได้ทาการประชุมครั้งล่าสุด เมื่อ
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
-

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม
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คุณภาพ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
สิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
8. อาชีวอนามัยและ - พื้นที่โครงการฯ
- บันทึกสถิติการเกิด - เดือนละ 1 ครั้ง
ความปลอดภัย
อุบตั ิเหตุ โดยระบุ
8.1 สถิตอิ ุบัตเิ หตุ
สาเหตุ ลักษณะของ
อุบตั ิเหตุ ผลต่อ
สุขภาพ จานวน
ผูไ้ ด้รับบาดเจ็บ
พร้อมระบุวธิ ีการ
แก้ไขปั ญหา และ
ข้อเสนอแนะ
8.2 การประชุม - พื้นที่โครงการฯ
- บันทึกการประชุม - ตลอดระยะ
ระดับ
ระดับ
ดาเนินการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการด้าน
ด้ านความ
ความปลอดภัย
ปลอดภัยอาอาชีวอนามัย และ
ชีวอนามัยและ
สิ่ งแวดล้อมในการ
สิ่งแวดล้ อม
ทางาน
ในการทางาน

โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์ 4 (ระยะดาเนินการ)
บริ ษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จากัด

T-MON217131-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)
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ผลการติดตามตรวจสอบ

- Cooling Tower = 82.9 และ 84.5 dBA
- Gas Compressor = 61.5 และ 64.4 dBA
- Boiler Feed Pump = 80.1 และ 82.1 dBA
- Gas Turbine Accessories System = 78.1 และ
80.6 dBA
- Steam Turbine Generator = 77.5 และ 78.4 dBA
- Steam Turbine Lube Oil Skid = 74.3 และ 71.2
dBA
- โครงการมีแผนดาเนินการจดั ทาแผนที่เส้นแสดง
ระดับเสี ยง (Noise Contour) ระหว่างเดือน
กรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2561 และจะรายงาน
ผลในรายงานการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ครั้งที่
2/2561 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.
2561 ต่อไป

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข

- ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่า
อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานกาหนด
(ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวง
แรงงาน พ.ศ. 2549)
- โครงการไม่มี Gas Compressor
จึงไม่ได้ทาการตรวจวัด อย่างไร
ก็ดีได้ทาการตรวจวัด บริ เวณ Gas
Metering เพิ่มเติม
-

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม
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คุณภาพ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
สิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
8. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
(ต่ อ)
8.3 ระดับเสียง
- Cooling Tower
- Leq(8)
- ปี ละ 4 ครั้ง
ภายในสถาน- - Gas Compressor
ประกอบการ - Boiler Feed Pump
- Gas Turbine
Accessories System
- Steam Turbine
Generator
- Steam Turbine Lube
Oil Skid
8.4 การจัดทา
- บริ เวณกระบวนการ - Noise Contour
- ในปี แรกของการ
แผนทีเ่ ส้ น
ผลิตไฟฟ้ าที่มีเสี ยง
ดาเนินการ และ
แสดงระดับ
ดัง
ดาเนินการ
เสียง (Noise
ต่อเนื่องทุก 3 ปี
Contour)

โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์ 4 (ระยะดาเนินการ)
บริ ษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จากัด

T-MON217131-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

คุณภาพ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
สิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
8. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
(ต่ อ)
8.5 ความร้ อน
- Condenser Exhaust - WBGT
- ปี ละ 4 ครั้ง
Unit
- ท่อลาเลียงไอน้ า
- Generator
- Gas Turbine

ผลการติดตามตรวจสอบ

- Condenser Exhaust Unit= 30.1 และ 30.6 oC
- ท่อลาเลียงไอน้ า = 27.8 และ 29.4 oC
- Generator= 28.6 และ 29.9 oC
- Gas Turbine= 28.6 และ 29.3 oC

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข

- ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่า
อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานกาหนด
ทั้งหมด (ประกาศกฎกระทรวง
พ.ศ. 2559)

โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์ 4 (ระยะดาเนินการ)
บริ ษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จากัด

T-MON217131-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

5-31

8.6 แสงสว่ าง

- ระดับความเข้มของ - ปี ละ 4 ครั้ง
แสง

- การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างภายในสถาน - ผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่
ประกอบการระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน
ในเกณฑ์มาตรฐานกาหนด
พ.ศ. 2561 ได้ดาเนินการตรวจวัด จานวน2 ครั้ง
(ประกาศกรมสวัสดิการและ
ในวันที่ 8 มีนาคม และ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
คุม้ ครองแรงงาน เรื่ อง มาตรฐาน
ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าเป็ นไปตามมาตรฐานที่ ความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ.
กาหนด
2561)
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บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

- Electrical and
Control Building
- Administration
Building
- Workshop
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ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
-

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม
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คุณภาพ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
ผลการติดตามตรวจสอบ
สิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
8. อาชีวอนามัยและ - พนักงานใหม่
- เอ็กซเรย์ปอด
- ก่อนเข้าทางาน
- โครงการได้จดั ให้มีการตรวจสุขภาพทัว่ ไปสาหรับ
ความปลอดภัย
- การตรวจเลือด
ภายในระยะเวลา
พนักงานใหม่ก่อนเข้าทางานประกอบด้วยการ
(ต่ อ)
เบื้องต้น ได้แก่
ที่กฎหมายกาหนด ตรวจร่ างกายโดยแพทย์ ตรวจเอ็กซเรย์ปอด และ
8.7 สุ ขภาพ
ความสมบูรณ์ของ
การตรวจเลือดเบื้องต้นได้แก่ ความสมบูรณ์ของ
เม็ดเลือด หมู่เลือด
เม็ดเลือด หมูเ่ ลือด และภูมิคุม้ กันตับอักเสบบี โดย
และภูมิคุม้ กันตับ
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2561 มี
อักเสบบี
พนักงานใหม่และดาเนินการตรวจสุขภาพก่อนเริ่ ม
การทางานเรี ยบร้อยแล้วโดยผลการตรวจสุขภาพ
พบว่า อยูใ่ นเกณฑ์ปกติทั้งหมด
- พนักงานประจา
- การเอ็กซเรย์ปอด
- ปี ละ 1 ครั้ง
- โครงการมีแผนจัดให้มีการตรวจสุขภาพทัว่ ไป
- การมองเห็น
สาหรับพนักงานประจา ประกอบด้วย การเอ็กซเรย์
- สมรรถภาพการได้
ปอด การมองเห็น สมรรถภาพการได้ยนิ
ยิน
สมรรถภาพการทางานของปอด ตรวจร่ างการ
- สมรรถภาพการ
ทัว่ ไปโดยแพทย์ และการตรวจเลือดปี ละ 1 ครั้ง
ทางานของปอด
ในระหว่างเดือนกันยายน ถึงตุลาคม พ.ศ. 2561
- ตรวจร่ างกายทัว่ ไป
โดยจะรายงานผลการตรวจสุขภาพทัว่ ไป ใน
โดยแพทย์
รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและ
- การตรวจเลือด
แก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ครั้งที่
2/2561 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.
2561 ต่อไป

โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์ 4 (ระยะดาเนินการ)
บริ ษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จากัด

T-MON217131-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

คุณภาพ
สิ่งแวดล้ อม
9. เศรษฐกิจสังคม
9.1 การสารวจ
สภาพ
เศรษฐกิจ
และสังคม
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
- ประชาชนในชุมชน - สภาพเศรษฐกิจ- ปี ละ 1 ครั้ง
ในรัศมี 5 กิโลเมตร
สังคม และความ
ตลอดอายุ
รอบพื้นที่โครงการฯ คิดเห็นของ
โครงการ
- ประชาชนในชุมชน
ประชาชน ผูน้ า
ที่เป็ นสถานีตรวจวัด ชุมชน ผูน้ าท้องถิ่น
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม
และหน่วยงาน
- ผูน้ าชุมชน
ราชการที่เกี่ยวข้อง
- ผูน้ าท้องถิ่น
- หน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง

ผลการติดตามตรวจสอบ
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บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

- โครงการได้ดาเนินการสารวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน
ที่ต้ งั ครัวเรื อนอยูใ่ กล้เคียงพื้นที่โครงการ ในรัศมี
5 กิโลเมตร ประชาชนในชุมชนที่เป็ นสถานี
ตรวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดล้อม รวมถึงผูน้ าชุมชน
ผูน้ าท้องถิ่น และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ โดยใช้แบบสอบถามประกอบการ
สัมภาษณ์ครั้งล่าสุด ในระยะก่อสร้าง ระหว่าง
เดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2560 และ
โรงไฟฟ้ ามีแผนดาเนินการสารวจฯ อีกครั้ง ใน
เดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2561 และจะ
รายงานผลการสารวจฯ ในรายงานผลการปฏิบตั ิ
ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2561 ระหว่าง
เดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2561 ต่อไป

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
-

โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์ 4 (ระยะดาเนินการ)
บริ ษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จากัด

T-MON217131-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

คุณภาพ
สิ่งแวดล้ อม
9. เศรษฐกิจสังคม
9.2 ข้ อร้ องเรียน

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
- ประชาชนในรอบ
- บันทึกปั ญหาข้อ
- ทุก 6 เดือน
พื้นที่โครงการใน
ร้องเรี ยนต่างๆ ที่
รัศมี 5 กิโลเมตร
เกิดขึ้นของชุมชนที่
และบุคคลทัว่ ไป
มีต่อโครงการ
รวมทั้งวิธีการและ
ระยะเวลาในการ
ดาเนินการแก้ไข
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- บันทึกกิจกรรมที่
โครงการฯ
ดาเนินการร่ วมกับ
ชุมชนในพื้นที่

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง
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- 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
- โครงการมีมาตรการในการคืนประโยชน์ให้กบั
ชุมชน โดยได้ดาเนินการสนับสนุนกิจกรรมของ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสัมพันธ์อนั ดี และ
ตอบแทนชุมชนและสังคม อาทิ สนับสนุน
งบประมาณและเข้าร่ วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2561 ให้หน่วยงาน
ท้องถิ่นและชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้ า สนับสนุน
งบประมาณโครงการฝึ กอบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บา้ น และแกนนาด้าน
สุขภาพ ตาบลเขาคันทรง ประจาปี 2561
สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น เทศบาลตาบลจอมพลเจ้าพระยา ประจาปี
2561 สนันสนุนงบประมาณกิจกรรมด้านประเพณี

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
-

-

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

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

ผลการติดตามตรวจสอบ

โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์ 4 (ระยะดาเนินการ)
บริ ษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จากัด

T-MON217131-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

คุณภาพ
สิ่งแวดล้ อม
10. ด้ านการ
ประชาสัมพันธ์
และการมี
ส่ วนร่ วมของ
ประชาชน (ต่ อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
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- จัดตั้งคณะกรรมการ - ตลอดระยะ
ติดตามตรวจสอบ
ดาเนินการ
ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม และ
บันทึกสรุ ปผลการ
ดาเนินงานของ
คณะกรรมการฯ ทุก
6 เดือน

สงกรานต์ ประจาปี 2561 ให้แก่องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผูน้ าชุมชน รอบพื้นที่โรงไฟฟ้ า
สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ ตาบลเขาคันทรง สนับสนุน
งบประมาณด้านส่งเสริ มความปลอดภัยในชุมชน
เพื่อจัดซื้อชุดปฏิบตั ิงานด้านป้ องกันบรรเทาสา
ธารณภัยให้กบั กลุ่มเรารักบ่อวิน สนับสนุน
งบประมาณด้านการศึกษาในโครงการมอบ
ทุนการศึกษาให้แก่นกั เรี ยนที่มีผลการเรี ยนดี ของ
โรงเรี ยนชุมชนบริ ษทั น้ าตาลตะวันออก เป็ นต้น
- โครงการดาเนินการจัดตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์
3-4 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยระหว่างเดือนมกราคม
ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2561 มีการจัดประชุม
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม จานวน 2 ครั้ง ในวันที่ 14 มีนาคม
และ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยมีการนาเสนอ
ความคืบหน้าในการเริ่ มดาเนินโครงการ และผล
การปฏิบตั ิตามมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม รวมถึงผลการปฏิบตั ิตาม
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการในรัศมี 5
กิโลเมตร

ผลการติดตามตรวจสอบ

โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์ 4 (ระยะดาเนินการ)
บริ ษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จากัด

T-MON217131-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)
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ผลการติดตามตรวจสอบ

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข

ของโครงการรวมถึงจัดทาบันทึกกิจกรรมดังกล่าว
ตามที่มาตรการกาหนดไว้เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว

- โรงไฟฟ้ ามีแผนการรวบรวมข้อมูลผลการตรวจ
สุขภาพของประชาชน จากโรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุขภาพตาบลในพื้นที่ศึกษา โดยจะรายงานผลใน
รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2561
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2561
ต่อไป

-

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม
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คุณภาพ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
สิ่งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
พารามิเตอร์
ความถี่
10. ด้ านการ
ประชาสัมพันธ์
และการมี
ส่ วนร่ วมของ
ประชาชน (ต่ อ)
11. สาธารณสุ ขและ - โรงพยาบาลส่งเสริ ม - ติดตามภาวะ
- ปี ละ 1 ครั้ง
สุ ขภาพ
สุขภาพตาบลหนอง
สุขภาพของ
ค้างคาว
ประชาชน โดย
รวบรวมข้อมูลผล
การตรวจสุขภาพ
ของประชาชน จาก
โรงพยาบาล
ส่งเสริ มสุขภาพ
ตาบลในพื้นที่ศึกษา
ได้แก่ โรงพยาบาล
ส่งเสริ มสุขภาพ
ตาบลปลวกแดง
และทาการวิเคราะห์
แนวโน้มของการ
เกิดโรคเปรี ยบเทียบ
ในแต่ละปี พร้อมทั้ง
สรุ ปและวิจารณ์ผล

โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์ 4 (ระยะดาเนินการ)
บริ ษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จากัด

T-MON217131-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

