โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์ 4 (ระยะดําเนินการ)
บริ ษทั กัลฟ์ ที เอส4 จํากัด

1.1

บทที่ 1
บทนํา

บทนํา
บริ ษทั กัลฟ์ ทีเอส4 จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั 2010 โคเจนเนอเรชัน่ จํากัด) เป็ นบริ ษทั ที่ก่อตั้ง

เพื่อดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้ า โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ าให้กบั การ
ไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย (กฟผ.) และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งผลิตและจําหน่ายไอนํ้า
หรื อนํ้าเย็น ให้กบั ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด 1 (เดิมชื่อ นิคม
อุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์น ซีบอร์ด) อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยกระบวนการผลิตเป็ นแบบ
“โคเจนเนอเรชัน่ ” ซึ่งมีการผลิตไฟฟ้ าสู งสุ ดประมาณ 137 เมกะวัตต์ ไอนํ้าสูงสุ ดประมาณ 30 ตันต่อ
ชัว่ โมง หรื อนํ้าเย็นสูงสุ ดประมาณ 5,500 ตันความเย็น ทั้งนี้ โครงการได้รับความเห็นชอบรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

จากคณะกรรมการผูช้ าํ นาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่ งแวดล้อม ด้านโรงไฟฟ้ าพลังงานความร้อน ในการประชุมครั้งที่ 31/2558 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ตามหนังสื อ ที่ ทส 1009.7/13065 ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และทางโครงการได้รับใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรื อรื้ อถอนอาคาร จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตาม
หนังสื อ ที่ 076/2559 และ 077/2559 ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2559
โดยเงื่อนไขในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ได้กาํ หนดให้โครงการฯ ต้องเสนอ
ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้านสิ่ งแวดล้อม ประกอบด้วย มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน การ
นิคมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และ
จังหวัดระยอง ทราบทุก 6 เดือน
ดังนั้น บริ ษทั กัลฟ์ ทีเอส4 จํากัด จึงมอบหมายให้บริ ษทั ซีคอท จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่ปรึ กษา
ทางด้านสิ่ งแวดล้อม ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดล้อม รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบตั ิตามมาตรการ
ป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม เพื่อจัดทํา
รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้านสิ่ งแวดล้อม เสนอต่อหน่วยงานราชการดังกล่าว โดยรายงานฉบับนี้
เป็ นรายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

และมาตรการติตตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ระยะดําเนินการ ครั้งที่ 2/2561 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.
2561
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โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์ 4 (ระยะดําเนินการ)
บริ ษทั กัลฟ์ ที เอส4 จํากัด

บทที่ 1
บทนํา

1.2

ขอบเขตการดําเนินงาน

1.2.1

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
ดําเนินการรวบรวม และสรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวด-

ล้อม ระยะดําเนินการ ของโครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์4 ประกอบด้วย มาตรการทัว่ ไป คุณภาพอากาศ เสี ยง
การใช้น้ าํ อุทกวิทยานํ้าผิวดินและคุณภาพนํ้าผิวดิน นิเวศแหล่งนํ้า การประมง และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ การ
คมนาคม การระบายนํ้าและการป้ องกันนํ้าท่วม กากของเสี ย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เศรษฐกิจสังคม การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่ วมของประชาชน สาธารณสุ ข และพื้นที่สีเขียวและสุ นทรี ยภาพ

1.2.2

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
ดําเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมด้านต่างๆ ในระยะดําเนินการ (ระหว่าง

เดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2561) ดังนี้
(1)

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ดําเนินการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของฝุ่ นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง ฝุ่ นละออง

ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชัว่ โมง และเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชัว่ โมง ความเร็ วลมและทิศทางลม จํานวน 1 ครั้ง เป็ นเวลา 7 วัน
ต่อเนื่อง โดยมีจุดตรวจวัด 4 บริ เวณ ได้แก่ โรงเรี ยนบ้านสุ รศักดิ์ โรงเรี ยนชุมชนบริ ษทั นํ้าตาลตะวันออก
โรงเรี ยนบ้านระเวิง (ราษฎร์อุปถัมภ์) และวัดจอมพลเจ้าพระยา
(2)

การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องโรงไฟฟ้ า
ดําเนินการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซซัลเฟอร์ได-

ออกไซด์ ฝุ่ นละออง ก๊าซออกซิเจน และอัตราการไหล ที่ระบายจากปล่องระบายอากาศของโรงไฟฟ้ า
จํานวน 1 ครั้ง และดําเนินการรวบรวมผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฝุ่ นละออง ก๊าซออกซิเจน และอัตราการไหล จากระบบการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศจากปล่องระบายอากาศแบบต่อเนื่อง (CEMS) ของโรงไฟฟ้ า พร้อมทั้งทําการตรวจสอบความ
ถูกต้องของ CEMS (RATA และ RRA) จํานวน 1 ครั้ง
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โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์ 4 (ระยะดําเนินการ)
บริ ษทั กัลฟ์ ที เอส4 จํากัด

(3)

บทที่ 1
บทนํา

การติดตามตรวจสอบความร้อนจากโรงไฟฟ้ า
ดําเนิ นการติดตามตรวจสอบความร้อนจากโรงไฟฟ้ าโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในการ

วิเคราะห์ และแสดงข้อมู ลอุ ณหภู มิพ้ืนผิว ครอบคลุ มบริ เวณพื้นที่ โครงการฯ และพื้นที่ สถานี ตรวจวัด
คุณภาพอากาศของโครงการฯ ภายใน 1 ปี แรก ของการดําเนิ นการ จากนั้นตรวจวัดทุกช่ วงฤดู ทุกๆ 3 ปี
ตลอดอายุโครงการฯ โดยทําการตรวจวัดช่ วงฤดู ร้ อน(กลางเดื อนกุมภาพันธ์ ถึ งประมาณกลางเดื อน
พฤษภาคม) ฤดูฝน (กลางเดือนพฤษภาคม ถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม) และฤดูหนาว (กลางเดือนตุลาคม
ถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์)
(4)

การตรวจวัดระดับเสี ยง
ดําเนินการตรวจวัดระดับเสี ยง เพื่อหาค่าระดับเสี ยง เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง (Leq(24)) ระดับ

เสี ยงสู งสุ ด (Lmax) ระดับเสี ยงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) และระดับเสี ยงเปอร์เซ็นต์ไทด์ที่ 90 (L90) จํานวน 1
ครั้ง เป็ นเวลา 7 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดและวันทําการ โดยมีจุดตรวจวัด 3 บริ เวณ ได้แก่ บริ เวณริ ม
รั้วโครงการฯ โรงเรี ยนบ้านสุ รศักดิ์ และบ้านหนองค้างคาว
(5)

อุทกวิทยานํ้าผิวดิน และคุณภาพนํ้าผิวดิน
- คุณภาพนํ้าจากกระบวนการผลิต


ดําเนินการตรวจวัดอุณหภูมิ ค่าความเป็ นกรด-ด่าง ของแข็งที่ละลายได้ท้ งั หมด
ของแข็งแขวนลอย นํ้ามันและไขมัน และบีโอดี บริ เวณบ่อพักนํ้าทิ้งรวม เดือน
ละ 1 ครั้ง



ดําเนินการตรวจวัด ตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่
78/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ทวั่ ไปในการระบายนํ้าเสี ยเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสี ย
ส่ วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม บริ เวณบ่อพักนํ้าทิ้งรวม ปี ละ 1 ครั้ง



ดําเนินการติดตั้งระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าแบบต่อเนื่อง

(Online

Monitoring) เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ ค่าความเป็ นกรด-ด่าง และค่าการนําไฟฟ้ า
บริ เวณบ่อพักนํ้าทิ้งรวม ตลอดระยะดําเนินการ
- คุณภาพนํ้าที่ระบายจากหอหล่อเย็น
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บทนํา

ของแข็งแขวนลอย ค่าบีโอดี ค่าออกซิเจนละลาย ค่าคลอไรท์ แอมโมเนียไนโตรเจน ค่าโซเดียม (เพื่อใช้หาค่า SAR) ค่าแคลเซียม (เพื่อใช้หาค่า SAR)
และค่าแมกนีเซียม (เพื่อใช้หาค่า SAR) บริ เวณบ่อพักนํ้าหล่อเย็นที่ 2 หรื อ 3
(ขึ้นอยูก่ บั ว่ามีน้ าํ ทิ้งในบ่อพักใด) เดือนละ 1 ครั้ง


ดําเนินการตรวจวัด ดัชนีตรวจวัดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2539) เรื่ อง กําหนดคุณลักษณะของนํ้าทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน บริ เวณ
บ่อพักนํ้าหล่อเย็นที่ 2 หรื อ 3 (ขึ้นอยูก่ บั ว่ามีน้ าํ ทิ้งในบ่อพักใด) ปี ละ 1 ครั้ง



ดําเนินการติดตั้งระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าแบบต่อเนื่อง

(Online

Monitoring) เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ ค่าความเป็ นกรด-ด่าง ค่าการนําไฟฟ้ า และ
ค่าออกซิเจนละลาย บริ เวณบ่อพักนํ้าหล่อเย็นที่ 2 หรื อ 3 (ขึ้นอยูก่ บั ว่ามีน้ าํ ทิ้ง
ในบ่อพักใด) ตลอดระยะดําเนินการ
- คุณภาพนํ้าผิวดิน


ดําเนินการตรวจวัดอุณหภูมิ ค่าความเป็ นกรด-ด่าง ของแข็งที่ละลายได้ท้ งั หมด
ของแข็งแขวนลอย ค่าบีโอดี ค่าออกซิเจนละลาย ค่าคลอไรท์ ค่าโซเดียม (เพื่อ
ใช้หาค่า SAR) ค่าแคลเซียม (เพื่อใช้หาค่า SAR) และค่าแมกนีเซียม (เพื่อใช้
หาค่า SAR) โดยมีจุดตรวจวัด 6 สถานี ได้แก่ บริ เวณคลองกรํา เหนือเขตพื้นที่
นิคมฯ 200 เมตร บริ เวณคลองระเวิง เหนือเขตพื้นที่นิคมฯ 200 เมตร บริ เวณ
คลองกรํา หลังผ่านจุดนํ้าทิ้งของนิคมฯ 200 เมตร บริ เวณคลองระเวิง หลังฝาย
บ้านวังแขยง 200 เมตร บริ เวณอ่างเก็บนํ้าหนองปลาไหล ห่างจากปากคลอง
ระเวิงประมาณ 2 กิโลเมตร และบริ เวณอ่างเก็บนํ้าหนองปลาไหล ห่ างจากปาก
คลองระเวิงประมาณ 4 กิโลเมตร ปี ละ 2 ครั้ง

(6)

การคมนาคม
ดําเนินการบันทึกสถิติอุบตั ิเหตุ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่โครงการฯ อาทิ จากการขนส่ งวัสดุ

อุปกรณ์หรื อสารเคมี หรื อกากของเสี ย เป็ นต้น เพื่อหาแนวทางในการป้ องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดซํ้า
ต่อไป
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โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์ 4 (ระยะดําเนินการ)
บริ ษทั กัลฟ์ ที เอส4 จํากัด

(7)

บทที่ 1
บทนํา

การจัดการกากของเสี ย
- ดําเนินการบันทึกข้อมูลกากของเสี ยทั้งชนิด ปริ มาณ การรวบรวม การเก็บกัก และ
การขนส่ ง เดือนละ 1 ครั้ง

(8)

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ดําเนินการบันทึกสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ โดยระบุสาเหตุ ลักษณะของอุบตั ิเหตุ ผลต่อ
สุ ขภาพ จํานวนผูไ้ ด้รับบาดเจ็บ พร้อมระบุวิธีการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ
เดือนละ 1 ครั้ง
- ดําเนินการบันทึกการประชุมระดับคณะกรรมการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่ งแวดล้อมในการทํางาน
- ดําเนินการบันทึกสถิติอุบตั ิเหตุ สาเหตุ ความสูญเสี ย การแก้ไข และวิธีป้องกัน
ไม่ให้เกิดซํ้า
- ดําเนินการบันทึกและประเมินผลการซ้อมแผนฉุกเฉิน

เพื่อนําไปปรับแผนและ

ทักษะการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
- ดําเนินการจัดทําผังแสดงเส้นเสี ยง (Noise Contour Map) เพื่อใช้กาํ หนดพื้นที่ที่มี
เสี ยงดัง ในปี แรกของการดําเนินการ และดําเนินการต่อเนื่อง ทุก 3 ปี
- ดําเนินการตรวจวัดเสี ยง ความร้อน แสงสว่างในที่ทาํ งาน และสุ ขภาพของพนักงาน
สมํ่าเสมอ ดังนี้
เสี ยงในสถานที่ทาํ งาน


ดําเนินการตรวจวัดระดับเสี ยง เฉลี่ย 8 ชัว่ โมง โดยมีจุดตรวจวัดจํานวน 6
บริ เวณ ได้แก่ บริ เวณ Cooling Tower บริ เวณ Gas Compressor บริ เวณ Boiler
Feed Pump บริ เวณ Gas Turbine Accessories System บริ เวณ Steam Turbine
Generator และบริ เวณ Steam Turbine Lube Oil Skid ปี ละ 4 ครั้ง



ดําเนินการจัดทําเส้นระดับเสี ยง (Noise Contour Map) เพื่อใช้กาํ หนดพื้นที่ที่มี
เสี ยงดัง บริ เวณกระบวนการผลิตไฟฟ้ าที่มีเสี ยงดัง ในปี แรกของการดําเนินการ
และดําเนินการต่อเนื่องทุก 3 ปี

T-MON-218133/SECOT
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โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์ 4 (ระยะดําเนินการ)
บริ ษทั กัลฟ์ ที เอส4 จํากัด

บทที่ 1
บทนํา

ความร้อน


ดําเนินการตรวจวัดความร้อน (WBGT) ภายในพื้นที่โครงการฯ พร้อมทั้งแนบ
แผนผังแสดงตําแหน่งจุดตรวจวัดด้วย โดยมีจุดตรวจวัดจํานวน 4 บริ เวณ ได้แก่
บริ เวณ Condensor Exhaust Unit บริ เวณท่อลําเลียงไอนํ้า บริ เวณ Generator และ
บริ เวณ Gas Turbine ปี ละ 4 ครั้ง

แสงสว่าง


ดําเนินการตรวจวัดระดับความเข้มของแสงสว่าง บริ เวณ Electrical and Control
Building Administration Building และ Workshop ปี ละ 4 ครั้ง

สุ ขภาพ


ดําเนินการตรวจสุ ขภาพทัว่ ไปสําหรับพนักงานใหม่ โดยดําเนินการตรวจร่ างกาย
โดยแพทย์ ตรวจเอ็กซเรย์ปอด ตรวจเลือด (ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด หมู่เลือด
ภูมิคุม้ กันตับอักเสบบี)



ดําเนิ นการตรวจสุ ขภาพทัว่ ไปสําหรับพนักงานประจํา โดยดําเนิ นการตรวจ
เอ็กซเรย์ปอด การมองเห็น ตรวจสมรรถภาพการได้ยนิ ตรวจสมรรถภาพการ
ทํางานของปอด ตรวจร่ างกายทัว่ ไปโดยแพทย์ ตรวจเลือด (ความสมบูรณ์ของ
เม็ดเลือด หมู่เลือด ภูมิคุม้ กันตับอักเสบบี) ปี ละ 1 ครั้ง

(9)

เศรษฐกิจ-สังคม


ดําเนินการศึกษาและสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน
ในชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการฯ ประชาชนในชุมชนที่เป็ นสถานี
ตรวจวัดคุณสิ่ งแวดล้อม ผูน้ าํ ชุมชน ผูน้ าํ ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
โดยการใช้แบบสอบถาม ปี ละ 1 ครั้ง ตลอดอายุโครงการ



ดําเนินการบันทึกปัญหาข้อร้องเรี ยนต่างๆ

ที่เกิดขึ้นของประชาชนในชุมชนรอบ

พื้นที่ โครงการฯ ในรัศมี 5 กิโลเมตร และบุคคลทัว่ ไป รวมทั้งวิธีการและระยะเวลา
ในการดําเนินการแก้ไข ทุก 6 เดือน
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โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์ 4 (ระยะดําเนินการ)
บริ ษทั กัลฟ์ ที เอส4 จํากัด

บทที่ 1
บทนํา

(10) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่ วมของประชาชน
- ดําเนินการบันทึกกิจกรรมที่โครงการฯ ดําเนินการร่ วมกับชุมชนรอบพื้นที่โครงการฯ
ในรัศมี 5 กิโลเมตร ตลอดระยะดําเนินการ
- ดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม รวมถึงทํา
การบันทึกสรุ ปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะ
ดําเนินการ
(11) ด้านสาธารณสุ ขและสุ ขภาพ
ดําเนินการติดตามภาวะสุ ขภาพของประชาชน โดยรวบรวมข้อมูลผลการตรวจสุ ขภาพ
ของประชาชนจากโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลในพื้นที่ศึกษา ได้แก่ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล
หนองค้างคาว และทําการวิเคราะห์แนวโน้มของการเกิดโรคเปรี ยบเทียบแต่ละปี พร้อมทั้งสรุ ปและวิจารณ์
ผล ปี ละ 1 ครั้ง
รายละเอียดมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ดังแสดงในภาคผนวก ก.1 สําหรับแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ประจําปี พ.ศ. 2561 ดังแสดงในตารางที่ 1.2-1
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GTS4-T218133(2H)Chap1

โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์ 4 (ระยะดําเนินการ)
บริ ษทั กัลฟ์ ที เอส4 จํากัด

บทที่ 1
บทนํา

ตารางที่ 1.2-1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ประจําปี พ.ศ. 2561
โครงการโรงไฟฟ้าตาสิ ทธิ์4 (ระยะดําเนินการ)
บริษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จํากัด
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม
1. คุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ
- TSP (24 ชัว่ โมง)
- PM-10 (24 ชัว่ โมง)
- SO2 (1 ชัว่ โมง และ
24 ชัว่ โมง)
- NO2 ( 1 ชัว่ โมง)
- ความเร็ วและ
ทิศทางลม
2. คุณภาพอากาศจาก
ปล่ องโรงไฟฟ้ า
2.1 การตรวจสอบแบบ
ต่อเนื่อง (CEMs)
- NOX
- SO2
- TSP
- O2
- Flow Rate
2.2 การตรวจสอบความ
ถูกต้องของ CEMs
- RATA (NOX, SO2, O2)
- RRA (TSP)
2.3 การตรวจสอบแบบ
ครั้งคราว
- NOX
- SO2
- TSP
- O2
- Flow Rate
หมายเหตุ :

ความถี่/
ระยะเวลา
- โรงเรี ยนบ้านสุ ร- - ปี ละ 2 ครั้ง
ศักดิ์
ครั้งละ 7 วัน
ต่อเนื่อง
- โรงเรี ยนชุมชน
บริ ษทั นํ้าตาล
ตะวันออก
- โรงเรี ยนบ้าน
ระเวิง (ราษฎร์
อุปถัมภ์)
- วัดจอมพลเจ้าพระยา

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

ตําแหน่ งตรวจวัด

- HRSG 11
- HRSG 12

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการของ
โรงไฟฟ้ า

- HRSG 21
- HRSG 22

- ปี ละ 1 ครั้ง

- HRSG 21
- HRSG 22

- ปี ละ 2 ครั้ง
(ช่วงเวลาเดียว
กับการตรวจวัด
คุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศ)

การตรวจสอบความถูกต้องของ CEMs ทําการตรวจวัด RRA ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 และทําการตรวจวัด RATA
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

T-MON-218133/SECOT
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โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์ 4 (ระยะดําเนินการ)
บริ ษทั กัลฟ์ ที เอส4 จํากัด

บทที่ 1
บทนํา

ตารางที่ 1.2-1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ประจําปี พ.ศ. 2561 (ต่ อ)
ความถี่/
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ระยะเวลา
3. การติดตามตรวจสอบ - ครอบคลุมบริ เวณ - ภายใน 1 ปี แรก
ความร้ อนจากโรงไฟฟ้ า พื้นที่โครงการฯ และ ของการดําเนิน
- ภาพถ่ายดาวเทียมโดย พื้นที่สถานีตรวจวัด การ จากนั้น
แสดงข้อมูลอุณภูมิ
คุณภาพอากาศของ ตรวจวัดทุก
โครงการฯ
ช่วงฤดู ทุกๆ
3 ปี ตลอดอายุ
โครงการฯ
(ฤดูร้อน ฤดูฝน
และ ฤดูหนาว)
4. ระดับเสี ยง
- ริ มรั้วโครงการฯ - ปี ละ 2 ครั้ง
- โรงเรี ยนบ้านสุ รศักดิ์ ครั้งละ 7 วัน
- Leq(24)
- บ้านหนองค้างคาว ติดต่อกัน
- Lmax
(ครอบคลุม
- Ldn
วันหยุด และ
- L90
วันทําการ)
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม

5. อุทกวิทยานํา้ ผิวดิน
และคุณภาพนํ้าผิวดิน
5.1 คุณภาพนํ้าทิ้งจาก
กระบวนการผลิต
5.1.1 การตรวจสอบ
คุณภาพนํ้าแบบ
ครั้งคราว
- Temperature
- pH
- TDS
- SS
- Oil&Grease
- BOD5

T-MON-218133/SECOT

ตําแหน่ งตรวจวัด

- บ่อพักนํ้าทิ้งรวม

- เดือนละ 1 ครั้ง
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โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์ 4 (ระยะดําเนินการ)
บริ ษทั กัลฟ์ ที เอส4 จํากัด

บทที่ 1
บทนํา

ตารางที่ 1.2-1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ประจําปี พ.ศ. 2561 (ต่ อ)
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม
5. อุทกวิทยานํา้ ผิวดิน
และคุณภาพนํ้าผิวดิน
(ต่ อ)
5.1.2 คุณภาพนํ้าตามประกาศ
นิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
ที่ 78/2554 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ทวั่ ไป
ในการระบายนํ้าเสี ย
เข้าสู่ระบบบําบัด
นํ้าเสี ยส่ วนกลางใน
นิคมอุตสาหกรรม
5.1.3 คุณภาพแบบต่อเนื่อง
- Temperature
- pH
- Conductivity
5.2 คุณภาพนํ้าที่ระบาย
จากหอหล่อเย็น
5.2.1 การตรวจสอบ
คุณภาพนํ้าแบบ
ครั้งคราว
- Temperature
- pH
- TDS
- SS
- BOD5
- DO
- ClO-2
- NH3-N
- Na (เพือ่ หาค่า SAR)
- Ca (เพื่อหาค่า SAR)
- Mg (เพือ่ หาค่า SAR)

T-MON-218133/SECOT

ตําแหน่ งตรวจวัด

ความถี่/
ระยะเวลา

- บ่อพักนํ้าทิ้งรวม

- ปี ละ 1 ครั้ง

- บ่อพักนํ้าทิ้งรวม

- ตลอดระยะ
ดําเนินการ

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

- บ่อพักนํ้าหล่อเย็น - เดือนละ 1 ครั้ง
ที่ 2 หรื อ 3 (ขึ้นอยู่
กับว่ามีน้ าํ ทิ้งใน
บ่อพักใด)
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โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์ 4 (ระยะดําเนินการ)
บริ ษทั กัลฟ์ ที เอส4 จํากัด

บทที่ 1
บทนํา

ตารางที่ 1.2-1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ประจําปี พ.ศ. 2561 (ต่ อ)
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม

ตําแหน่ งตรวจวัด

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

5. อุทกวิทยานํา้ ผิวดิน
และคุณภาพนํ้าผิวดิน
(ต่ อ)
5.2.2 คุณภาพนํ้าตามประกาศ - บ่อพักนํ้าหล่อเย็น
- ปี ละ 1 ครั้ง
กระทรวอุตสาหกรรม ที่ 2 หรื อ 3 (ขึ้นอยูก่ บั ว่า
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) มีน้ าํ ทิ้งใน
เรื่ อง กําหนดคุณลักษณะ บ่อพักใด)
ของนํ้าทิ้งที่ระบาย
ออกจากโรงงาน
5.2.3 คุณภาพแบบต่อเนื่อง - บ่อพักนํ้าหล่อเย็น
- ตลอดระยะ
- Temperature
ที่ 2 หรื อ 3 (ขึ้นอยูก่ บั ว่า ดําเนินการ
- pH
มีน้ าํ ทิ้งใน
- Conductivity
บ่อพักใด)
- DO
5.3 คุณภาพนํ้าผิวดิน
- คลองกรํา เหนือเขต
- ปี ละ 2 ครั้ง
พื้นที่นิคมฯ 200 ม.
- Temperature
- คลองระเวิง เหนือเขต
- pH
พื้นที่นิคมฯ 200 ม.
- TDS
- คลองกรํา หลังผ่านจุดนํ้า
- SS
ทิ้งของนิคมฯ 200 ม.
- BOD5
- คลองระเวิง หลังฝายบ้าน
- DO
วังแขยง 200 ม.
- ClO 2
- Na (เพือ่ หาค่า SAR) - อ่างเก็บนํ้าหนองปลา
- Ca (เพื่อหาค่า SAR) ไหล ห่างจากปากคลอง
- Mg (เพือ่ หาค่า SAR) ระเวิงประมาณ 2 กม.
- อ่างเก็บนํ้าหนองปลา
ไหล ห่างจากปากคลอง
ระเวิงประมาณ 4 กม.
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โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์ 4 (ระยะดําเนินการ)
บริ ษทั กัลฟ์ ที เอส4 จํากัด

บทที่ 1
บทนํา

ตารางที่ 1.2-1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ประจําปี พ.ศ. 2561 (ต่ อ)
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม

ตําแหน่ งตรวจวัด

6. การคมนาคม
- บริ เวณโรงไฟฟ้ า
- บันทึกสถิติอุบตั ิเหตุ ตาสิ ทธิ์ 4
7. การจัดการกากของเสี ย - บริ เวณโรงไฟฟ้ า
- บันทึกข้อมูลกาก
ตาสิ ทธิ์ 4
ของเสี ยทั้งชนิด
ปริ มาณ การรวบรวม
การเก็บกัก และการ
ขนส่ ง
8. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
8.1 บันทึกสถิติการเกิด
- บริ เวณโรงไฟฟ้ า
อุบตั ิเหตุ โดยระบุ
ตาสิ ทธิ์ 4
สาเหตุ ลักษณะของ
อุบตั ิเหตุ ผลต่อสุ ขภาพ
จํานวนผูไ้ ด้ รับบาดเจ็บ
พร้อมระบุวธิ ีการแก้ไข
ปั ญหาและข้อเสนอแนะ
8.2 บันทึกการประชุม
ระดับคณะกรรมการ
ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และ
สิ่ งแวดล้อมในการ
ทํางาน
8.3 กําหนดให้มีมาตรการ - บริ เวณโรงไฟฟ้ า
ตาสิ ทธิ์ 4
บันทึกสถิติอุบตั ิเหตุ
สาเหตุ ความสูญเสี ย
การแก้ไข และวิธี
ป้ องกันไม่ให้เกิดซํ้า
8.4 ประเมินผลการซ้อม - บริ เวณโรงไฟฟ้ า
แผนฉุกเฉิน เพือ่ นําไป ตาสิ ทธิ์ 4
ปรับแผนและทักษะ
การปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน
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ความถี่/
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ระยะเวลา
- ตลอดระยะ
ดําเนินการ
- เดือนละ 1 ครั้ง

- ตลอดระยะ
ดําเนินการ

- ตลอดระยะ
ดําเนินการ

- ตลอดระยะ
ดําเนินการ

- ตลอดระยะ
ดําเนินการ
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โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์ 4 (ระยะดําเนินการ)
บริ ษทั กัลฟ์ ที เอส4 จํากัด

บทที่ 1
บทนํา

ตารางที่ 1.2-1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ประจําปี พ.ศ. 2561 (ต่ อ)
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม

ตําแหน่ งตรวจวัด

8. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่ อ)
8.5 กําหนดให้มีมาตรการ - บริ เวณกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้ าที่มี
ในการจัดทําผัง
เสี ยงดัง
แสดงเส้นเสี ยง
(Noise Contour Map)
เพื่อใช้กาํ หนดพื้นที่
ที่มีเสี ยงดัง
8.6 กําหนดให้มีมาตรการ
ในการตรวจวัดเสี ยง
ความร้อน แสงสว่าง
ในที่ทาํ งาน และ
สุ ขภาพของพนักงาน
สมํ่าเสมอ ดังนี้
8.6.1 เสี ยงในสถานที่ทาํ งาน
- ระดับเสี ยง เฉลี่ย - บริ เวณ Cooling
8 ชัว่ โมง (Leq(8)) Tower
- บริ เวณ Gas
Compressor
- บริ เวณ Boiler Feed
Pump
- บริ เวณ Gas Turbine
Accessories System
- บริ เวณ Steam
Turbine Generator
- บริ เวณ Steam
Turbine Lube Oil
Skid
- จัดทําเส้นระดับเสี ยง - บริ เวณกระบวน
การผลิตไฟฟ้ าที่มี
(Noise Contour
เสี ยงดัง
Map)
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ความถี่/
ระยะเวลา

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

- ในปี แรกของ
การดําเนินการ
และดําเนินการ
ต่อเนื่อง ทุก
3 ปี

- ปี ละ 4 ครั้ง

- ในปี แรกของ
การดําเนินการ
และดําเนินการ
ต่อเนื่อง ทุก
3 ปี
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โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์ 4 (ระยะดําเนินการ)
บริ ษทั กัลฟ์ ที เอส4 จํากัด

บทที่ 1
บทนํา

ตารางที่ 1.2-1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ประจําปี พ.ศ. 2561 (ต่ อ)
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม
8. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่ อ)
8.6.2 ความร้อน
- WBGT

ตําแหน่ งตรวจวัด

ความถี่/
ระยะเวลา

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

- บริ เวณ Condenser - ปี ละ 4 ครั้ง
Exhaust Unit
- บริ เวณท่อลําเลียง
ไอนํ้า
- บริ เวณ Generator
- บริ เวณ Gas Turbine

8.6.3 แสงสว่าง
- ระดับความเข้ม
ของแสงสว่าง

- Electrical and
Control Building
- Administration
Building
- Workshop

8.6.4 สุ ขภาพ
- การตรวจสุ ขภาพ
- พนักงานใหม่
ทัว่ ไป สําหรับ
พนักงานใหม่
 ตรวจร่ างกาย
โดยแพทย์
 ตรวจเอ็กซเรย์ปอด
 ตรวจเลือด :
ความสมบูรณ์
ของเม็ดเลือด
หมู่เลือด
ภูมิคุม้ กันตับ
อักเสบบี
- การตรวจสุ ขภาพ
- พนักงานประจํา
ทัว่ ไปสําหรับพนักงาน
ประจํา
 เอ็กซเรย์ปอด
 การมองเห็น
 ตรวจสมรรถภาพ
การได้ยนิ
T-MON-218133/SECOT

- ปี ละ 4 ครั้ง

- ก่อนเข้าทํางาน
ภายในระยะ
เวลาที่กฎหมาย
กําหนด

- ปี ละ 1 ครั้ง
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โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์ 4 (ระยะดําเนินการ)
บริ ษทั กัลฟ์ ที เอส4 จํากัด

บทที่ 1
บทนํา

ตารางที่ 1.2-1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ประจําปี พ.ศ. 2561 (ต่ อ)
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม

ตําแหน่ งตรวจวัด

8. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่ อ)
8.6.4 สุ ขภาพ (ต่อ)
- การตรวจสุ ขภาพ - พนักงานประจํา
ทัว่ ไปสําหรับ
พนักงานประจํา
(ต่อ)
 ตรวจสมรรถภาพ
การทํางานของปอด
 ตรวจร่ างกายทัว่ ไป
โดยแพทย์
 ตรวจเลือด :
ความสมบูรณ์
ของเม็ดเลือด
หมู่เลือด ภูมิคุม้ กัน
ตับอักเสบบี
9. เศรษฐกิจ-สั งคม
9.1 ศึกษาและสํารวจสภาพ - ประชาชนในชุมชน
เศรษฐกิจ-สังคม
รอบพื้นที่โครงการฯ
และความคิดเห็นของ
ในรัศมี 5 กิโลเมตร
ประชาชน
- ประชาชนในชุมชน
ที่เป็ นสถานีตรวจวัด
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม
- ผูน้ าํ ชุมชน ผูน้ าํ
ท้องถิ่น และ
หน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
- ประชาชนในชุมชน
9.2 บันทึกปั ญหาข้อ
ร้องเรี ยนต่างๆ ที่เกิดขึ้น รอบพื้นที่โครงการฯ
ในรัศมี 5 กิโลเมตร
ของชุมชนที่มีต่อ
และบุคคลทัว่ ไป
โครงการฯ รวมทั้ง
วิธีการและระยะเวลาใน
การดําเนินการแก้ไข
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ความถี่/
ระยะเวลา

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

- ปี ละ 1 ครั้ง

- ปี ละ 1 ครั้ง
ตลอดอายุ
โครงการ

- ทุก 6 เดือน
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โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์ 4 (ระยะดําเนินการ)
บริ ษทั กัลฟ์ ที เอส4 จํากัด

บทที่ 1
บทนํา

ตารางที่ 1.2-1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ประจําปี พ.ศ. 2561 (ต่ อ)
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม

ตําแหน่ งตรวจวัด

ความถี่/
ระยะเวลา

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

10. การประชาสั มพันธ์
และการมีส่วนร่ วม
ของประชาชน
10.1 บันทึกกิจกรรมที่
- ชุมชนรอบพื้นที่ - ตลอดระยะ
โครงการฯ ดําเนินการ โครงการฯ ในรัศมี ดําเนินการ
ร่ วมกับชุมชนในพื้นที่ 5 กิโลเมตร
10.2 จัดตั้งคณะกรรมการ
- ตลอดระยะ
ติดตามตรวจสอบ
ดําเนินการ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
รวมถึงบันทึกสรุ ปผล
การดําเนินงานของ
คณะกรรมการฯ
11. สาธารณสุ ขและสุ ขภาพ
- ปี ละ 1 ครั้ง
- ติดตามภาวะสุ ขภาพ
ของประชาชน
โดยรวบรวมข้อมูล
ผลการตรวจสุ ขภาพ
ของประชาชนจาก
โรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตําบลใน
พื้นที่ศึกษา ได้แก่
โรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตําบลหนอง
ค้างคาว และทําการ
วิเคราะห์แนวโน้ม
ของการเกิดโรค
เปรี ยบเทียบแต่ละปี
พร้อมทั้งสรุ ปและ
วิจารณ์ผล
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