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

5.1

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

สรุ ปผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
จากผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์4

(ระยะดําเนินการ) ของบริ ษทั กัลฟ์ ทีเอส4 จํากัด กําหนดให้บริ ษทั กัลฟ์ ทีเอส4 จํากัด ต้องยึดถือปฏิบตั ิ ตาม
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โดยบริ ษทั ฯได้ปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และสามารถสรุ 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 เพื่อควบคุมการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนจากการเผาไหม้ ติดตั้งระบบ
ตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System; CEMS) ที่ปล่องระบาย
มลสารทางอากาศของโรงไฟฟ้ าทั้ง 2 ปล่อง โดยผลการตรวจวัดจะไปแสดงยังห้องควบคุม เพื่อรายงานค่า
มลสารที่ระบายออกสู่บรรยากาศ ตลอด 24 ชัว่ โมง พร้อมได้ติดตั้งจอแสดงผลการตรวจวัดบริ เวณหน้า
โรงไฟฟ้ า นอกจากนี้ โครงการได้ดาํ เนินการตรวจสอบความถูกต้อง ของระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพ
อากาศจากปล่องระบายอากาศแบบต่อเนื่อง (CEMs) เพือ่ ทําการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของ NOX SO2 TSP
O2 และอัตราการไหล ตลอดระยะเวลาดําเนินการ โดยการทํา RRA ในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และทํา
การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่องระบายอากาศของ HRSG 11 และของ HRSG 12 ใน
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยูใ่ นเกณฑ์ที่กาํ หนดทั้งหมด

5.1.2

เสี ยง
โรงไฟฟ้ าได้ควบคุมระดับเสี ยงบริ เวณโดยรอบเครื่ องจักร และอุปกรณ์ที่มีเสี ยงดัง ให้มีค่า

ระดับเสี ยงเฉลี่ยจากเครื่ องจักร หรื อวัสดุดูดซับเสี ยง ที่ระยะห่ าง 1 เมตร ไม่เกิน 85 เดซิ เบลเอ พร้อมทั้ง
ได้ดาํ เนินการตรวจวัดระดับเสี ยงบริ เวณเครื่ องจักร และอุปกรณ์ดงั กล่าว พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่า
ตํ่ากว่า 85 เดซิเบลเอ ได้ติดตั้งอุปกรณ์ลดเสี ยง (Silencer) ที่บริ เวณปลายท่อที่อาจก่อให้เกิดเสี ยงดัง พร้อมทั้ง
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สร้างอาคารคลุมเครื่ องจักรที่มีเสี ยงดัง ได้ทาํ การควบคุมระดับเสี ยงบริ เวณริ มรั้วโครงการ ให้มีค่าไม่เกิน 70
เดซิเบลเอ พร้อมทั้งติดตั้งป้ ายเตือนบริ เวณพื้นที่ที่มีเสี ยงดังเกิน 80 เดซิเบลเอ และจัดเตรี ยมอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่ วนบุคคล เช่น ครอบหูลดเสี ยง และปลัก๊ ลดเสี ยง เป็ นต้น ให้พนักงานทุกคนที่จะเข้าไปปฏิบตั ิงาน
บริ เวณพื้นที่ดงั กล่าวอย่างเพียงพอ

5.1.3

การใช้ นํา้
โรงไฟฟ้ าได้พจิ ารณาหาแนวทางในการเพิม่ ประสิ ทธิภาพการใช้น้ าํ

โดยการลดปริ มาณการ

ระบายนํ้าทิ้งจากระบบหล่อเย็น และเพิม่ รอบการหมุนเวียนนํ้าใช้ภายในโรงไฟฟ้ าเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุ ด และจัดให้มีตรวจสอบสภาพท่อนํ้าและซ่อมแซมท่อนํ้าที่รั่วทันทีเพื่อป้ องกันการสู ญเสี ยนํ้า ในกรณี
เกิดการขาดแคลนนํ้า และนิคมฯไม่สามารถส่ งนํ้าให้กบั โครงการฯ ได้ โรงไฟฟ้ าจะลดกําลังการผลิตหรื อ
หยุดดําเนินการ

5.1.4

อุทกวิทยานํา้ ผิวดินและคุณภาพนํา้ ผิวดิน
โรงไฟฟ้ าได้จดั ให้มีบ่อแยกนํ้า/นํ้ามัน (Oil Separator) เพือ่ แยกนํ้ามันและไขมันออกจากนํ้าเสี ย

ที่มีการปนเปื้ อนของนํ้ามัน แล้วส่ งต่อไปยังบ่อพักนํ้าทิ้งรวมเพื่อตรวจสอบคุณภาพ ก่อนระบายนํ้าทิ้งลงสู่
ระบบบําบัดนํ้าเสี ยส่วนกลาง ของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด 1 (เดิมชื่อ นิคม
อุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์น ซีบอร์ด) ได้จดั เตรี ยมห้องส้วมที่ถกู หลักสุ ขาภิบาล ซึ่งเพียงพอแก่พนักงาน
ตามที่กฎหมายกําหนด และจัดให้มีระบบบําบัดนํ้าเสี ยสําเร็ จรู ป (Septic Tank) เพือ่ บําบัดนํ้าเสี ยจากการ
อุปโภค/บริ โภคของพนักงานก่อนระบายนํ้าทิ้งลงสู่บ่อพักนํ้าทิ้งรวมของโรงไฟฟ้ า และส่ งไปยังระบบบําบัด
นํ้าเสี ยส่ วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด 1 (เดิมชื่อ นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
อีสเทิร์น ซีบอร์ด) ต่อไป จัดให้มีบ่อพักนํ้าทิ้งรวมที่สามารถรองรับนํ้าเสี ยได้อย่างน้อย 24 ชัว่ โมง เพือ่
ตรวจสอบคุณภาพก่อนระบายลงสู่ ระบบบําบัดนํ้าเสี ยส่ วนกลาง ของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด 1 (เดิมชื่อ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์น ซีบอร์ด) และได้ติดตั้งระบบ Online
Monitoring เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิ ค่าความเป็ นกรด-ด่าง และค่าการนําไฟฟ้ า บริ เวณบ่อพักนํ้าทิ้งรวม
โดยอยูร่ ะหว่างการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังศูนย์ควบคุมนํ้าเสี ยของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด 1 (เดิมชื่อ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์น ซีบอร์ด) โรงไฟฟ้ าจัดให้มีบ่อพักนํ้าหล่อเย็นจํานวน 2
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บ่อ ความจุบ่อละ 1 วัน เพื่อรองรับนํ้าระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น โดยแต่ละบ่อเป็ นบ่อคอนกรี ตเพื่อเป็ นการ
ป้ องกันการรั่วซึม และได้ติดตั้งระบบ Online Monitoring เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิ ค่าความเป็ นกรด-ด่าง
ค่าการนําไฟฟ้ า และค่าออกซิเจนละลาย บริ เวณบ่อพักนํ้าหล่อเย็นของโรงไฟฟ้ า ได้จดั ให้มีบ่อ Emergency
จํานวน 1 บ่อ ความจุบ่อละ 1 วัน เพื่อรองรับนํ้าระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น โรงไฟฟ้ าได้ควบคุมคุณภาพนํ้า
ระบายทิ้งจากหอหล่อเย็นให้เป็ นไปตามค่ามาตรฐานที่กาํ หนด กรณี ที่คุณภาพนํ้าระบายทิ้งจากหอหล่อเย็นมี
ค่าไม่เป็ นไปค่ามาตรฐานที่กาํ หนด ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ทางโรงไฟฟ้ า
จะทําการปิ ดวาล์วปล่อยนํ้าทิ้ง และแก้ไขปรับปรุ งคุณภาพนํ้าระบายทิ้งจากหอหล่อเย็นในบ่อพักนํ้าหล่อเย็น
ที่มีปัญหา

หากโรงไฟฟ้ าไม่สามารถแก้ไขคุณภาพนํ้าระบายทิ้งจากหอหล่อเย็นที่เกินเกณฑ์มาตรฐานได้

โรงไฟฟ้ าจะทําการหยุดเดินเครื่ องเพือ่ แก้ไขปรับปรุ งคุณภาพนํ้าระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น

ให้เป็ นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว โดยมีการติดตั้งเครื่ องเติมอากาศในบ่อพักนํ้าหล่อเย็นเพือ่ เพิม่ ค่าออกซิเจนละลาย
ในนํ้าทิ้ง และมีการออกแบบระบบกระจายนํ้าที่บริ เวณจุดปล่อยนํ้าลงบ่อพักเพื่อเป็ นการเติมออกซิเจนใน
นํ้าทิ้ง

5.1.5

นิเวศแหล่ งนํา้ การประมง และการเพาะเลีย้ งสั ตว์ นํา้
โรงไฟฟ้ าได้ปฏิบตั ิตามมาตรการด้านคุณภาพนํ้าผิวดิน โดยได้มีการตรวจวัดนํ้าผิวดินบริ เวณ

พื้นที่รอบโรงไฟฟ้ า และนํ้าทิ้งจากหอหล่อเย็นที่ระบายออกมาจากโรงไฟฟ้ าได้มีการควบคุมอุณหภูมิ และค่า
สารละลายทั้งหมดก่อนที่จะระบายออกจากโรงไฟฟ้ า และโรงไฟฟ้ ามีการสนับสนุนกิจกรรมส่ งเสริ มอนุรักษ์
พันธุ์สตั ว์น้ าํ โดยได้จดั กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งนําชุมชน โดยพนักงานร่ วมกับหน่วยงานและชุมชน
ที่เกี่ยวข้อง

5.1.6

การคมนาคม
โรงไฟฟ้ ากําหนดให้พนักงานขับรถปฏิบตั ิตามกฎจราจรอย่างเคร่ งครัด

และได้กาํ หนด

กฎระเบียบการคมนาคม และกฎความปลอดภัยของยานพาหนะที่เข้า-ออกโรงไฟฟ้ า เพื่อป้ องกันการเกิด
อุบตั ิเหตุ จัดให้มีที่จอดรถอย่างเพียงพอในจุดที่เหมาะสม พร้อมติดตั้งป้ ายสัญญาณจราจรต่างๆ ในบริ เวณ
พื้นที่โรงไฟฟ้ า และเส้นทางที่จะเข้าสู่โรงไฟฟ้ า ได้ติดป้ ายและจํากัดความเร็ วบริ เวณพื้นที่โรงไฟฟ้ าให้
ไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง โรงไฟฟ้ าได้จาํ กัดยานพาหนะที่จะเข้าไปบริ เวณหน่วยการผลิต เพือ่ ลดการ
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เกิดอุบตั ิเหตุในบริ เวณหน่วยการผลิต
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โรงไฟฟ้ าได้จดบันทึกชนิดและปริ มาณรถยนต์ที่เข้า-ออกพื้นที่

โรงไฟฟ้ า โดยทางโรงไฟฟ้ าได้จดั ให้มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ และห้ามจอดรถนอกเขตที่กาํ หนด

5.1.7

การระบายนํา้ และการป้ องกันนํา้ ท่ วม
โรงไฟฟ้ าได้จดั ให้มีรางระบายนํ้าฝนเชื่อมต่อกับระบบระบายนํ้าฝน ของนิ คมอุตสาหกรรม

ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด 1 (เดิมชื่อ นิ คมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์น ซี บอร์ ด) จัดให้มีบ่อหน่ วง
นํ้าฝนเพื่อสามารถรองรั บปริ มาณนํ้าฝนได้ 3 ชัว่ โมง และเพื่อควบคุมอัตราการระบายนํ้าออกจากพื้นที่
โรงไฟฟ้ าให้เหมาะสม และป้ องกันปั ญหานํ้าท่วมในพื้นที่ นํ้าฝนที่ปนเปื้ อนจะถูกระบายลงสู่ ท่อระบายนํ้า
ปนเปื้ อนของโรงไฟฟ้ า เพื่อแยกนํ้า/นํ้ามันก่ อนระบายลงสู่ บ่อพักนํ้าทิ้งรวม และระบายลงสู่ ระบบบําบัด
นํ้าเสี ยส่ วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด 1 (เดิมชื่อ นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
อีสเทิร์น ซี บอร์ ด) ต่อไป โรงไฟฟ้ าจัดให้มีการตรวจสอบรางระบายนํ้าฝนในพื้นที่โรงไฟฟ้ าอย่างต่อเนื่ อง
และสมํ่าเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการอุดตัน

5.1.8

กากของเสี ย
โรงไฟฟ้ าได้จดั ให้มีถงั รองรับกากของเสี ยที่มีฝาปิ ดมิดชิด

และมีจาํ นวนเพียงพอในการ

รวบรวมกากของเสี ยจากสํานักงานและกระบวนการผลิต เพื่อส่ งไปกําจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานราชการ โดยวิธีการที่กฎหมายกําหนด จัดให้มีถงั ขยะแยกประเภท เพื่อคัดแยกขยะและนําส่ วน
ที่สามารถใช้ใหม่ได้กลับมาใช้ประโยชน์

5.1.9

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
โรงไฟฟ้ าได้จดั ตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน เพื่อดูแลและควบคุมการปฏิบตั ิงาน และประกาศแต่งตั้งเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยจัดให้มีการประชุม
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินผลเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ปรับปรุ งและส่ งเสริ มกิจกรรมด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน จัดทําคู่มือความปลอดภัยในการทํางานของ
โครงการฯ (Safety Procedure) เพื่อใช้อา้ งอิงในการปฏิบตั ิงาน และฝึ กอบรมพนักงานโรงไฟฟ้ าและ
พนักงานใหม่จดั เตรี ยมอุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล (Personal Protective Equipment)
ให้กบั พนักงานทุกคนอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพการทํางาน จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
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และเวชภัณฑ์พ้นื ฐาน รวมทั้งรถรับส่ งในกรณี ฉุกเฉิน จัดให้มีระบบไฟฟ้ าสํารองเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
ซึ่งมีความปลอดภัยและแสงสว่างเพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน

จัดให้มีระบบป้ องกันเพลิงไหม้และระบบ

ดับเพลิงของโรงไฟฟ้ า พร้อมทั้งมีการตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์ดบั เพลิงอย่างสมํ่าเสมอ โรงไฟฟ้ า
ได้จดั ทําแผนฉุกเฉินเพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ น และจัดให้มีการฝึ กซ้อมแผน
ฉุกเฉินเบื้องต้นภายในโรงไฟฟ้ า เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 โรงไฟฟ้ าได้กาํ หนดเขตอันตรายและ
มาตรการควบคุมและป้ องกัน เพื่อความปลอดภัยโดยเคร่ งครัด เช่น เขตห้ามสูบบุหรี่ เขต Hot Work ต้องมี
การขออนุญาต เป็ นต้น โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทาํ การตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติอย่างสมํ่าเสมอ
จัดให้มีการตรวจสอบความหนาของเส้นท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ และระดับการสึ กหรอของเส้นท่อมีการติดตั้ง
ป้ ายแสดงแนวท่อ พร้อมทั้งแสดงคําเตือน เพือ่ ป้ องกันการกระทําใดๆ บริ เวณพื้นที่เหนือแนวท่อที่จะส่ งผล
กระทบต่อแนวท่อ และเพื่อให้ผทู ้ ี่เห็นเหตุการณ์ผดิ ปกติสามารถแจ้งต่อผูท้ ี่รับผิดชอบได้ รวมถึงจัดทําและ
บังคับใช้ระเบียบวิธีการปฏิบตั ิงานเพือ่ ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ

จัดให้มี

ระบบควบคุมการ Shutdown และระบบการทํางานของ Relief Valve ให้สามารถตรวจสอบความผิดปกติของ
ความดันภายในเส้นท่อได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

โรงไฟฟ้ าได้กาํ หนดไม่ให้มีการสูบบุหรี่ ในบริ เวณเขต

อันตราย โรงไฟฟ้ าห้ามพนักงานนําไฟแช็ก ไม้ขีดไฟ หรื อสิ่ งที่ทาํ ให้เกิดประกายไฟ เข้าไปในเขตอันตรายที่
ถูกกําหนดเอาไว้ กําหนดให้มีการวางแผนมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงาน และห้ามผูท้ ี่
ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานเข้าไปในเขตอันตราย จัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยในการเก็บ
กักสารเคมี และปฏิบตั ิตามกฎหมายที่กาํ หนด พร้อมทั้งได้จดั ทําข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (Safety
Data Sheet : SDS) เกี่ยวกับลักษณะอันตรายตามคุณสมบัติของวัตถุน้ นั ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็ น
ที่เรี ยบร้อยแล้ว จัดให้มีสถานที่และอุปกรณ์เพือ่ คุม้ ครองความปลอดภัยในบริ เวณที่ทาํ งานเกี่ยวกับสารเคมี
อันตราย ได้แก่ ที่ลา้ งตา ที่ลา้ งมือและล้างหน้า และฝักบัวชําระล้างร่ างกายจากสารเคมีอนั ตราย จัดให้มี
อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล (Personal Protective Equipment) ตามลักษณะอันตรายและความ
รุ นแรงของสารเคมี หรื อลักษณะของงานให้พนักงานสวมใส่ เพื่อป้ องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น บริ เวณ
พื้นที่จดั เก็บสารเคมีมีการระบายอากาศที่เหมาะสม มีคนั กั้น (Dike) กักมิให้สารเคมีไหลออกจากสถานที่เก็บ
และมีบ่อรวบรวมสารเคมีอนั ตรายที่รั่วไหลเพื่อนําไปกําจัด จัดให้มีระบบป้ องกันและควบคุม เพื่อมิให้มี
ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอนั ตรายในบรรยากาศของสถานที่ทาํ งาน หรื อสถานที่เก็บกักสารเคมีอนั ตราย
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เกินขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอนั ตรายตามที่กาํ หนด โรงไฟฟ้ าได้กาํ หนดความรับผิดชอบของบุคคล
เพื่อทําหน้าที่ปรับปรุ งแผนความปลอดภัยในการใช้สารเคมี (นักเคมี) และได้จดั ให้มีการอบรมพนักงานที่
ต้องทํางานกับสารเคมี ทราบถึงวิธีการใช้งานสารเคมีต่างๆ อย่างปลอดภัย รวมถึงแนวทางปฏิบตั ิเพือ่ ป้ องกัน
และตรวจสอบการรั่วไหลของสารเคมี

5.1.10

เศรษฐกิจ-สั งคม
โรงไฟฟ้ ากําหนดมาตรการในการพิจารณารับคนในท้องถิ่น ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความ

ต้องการของบริ ษทั เข้าทํางานเป็ นอันดับแรก ปัจจุบนั โรงไฟฟ้ ามีพนักงานท้องถิ่นจํานวน 5 คน โรงไฟฟ้ า
กําหนดมาตรการในการคืนประโยชน์ให้กบั ชุมชน เช่น การสนับสนุนหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ หรื อ
หน่วยงานสาธารณสุ ข การส่ งเสริ มและสนับสนุนศาสนา การสนับสนุนสาธารณประโยชน์ต่างๆ เป็ นต้น
โรงไฟฟ้ าได้มอบหมายให้มีผรู ้ ับผิดชอบในการรับเรื่ องร้องเรี ยนเพือ่ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตลอดจนรับ
ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยผูไ้ ด้รับผลกระทบสามารถร้องเรี ยนลักษณะผลกระทบหรื อปั ญหาที่
เกิดขึ้นผ่านช่องทางต่างๆ มายังโรงไฟฟ้ า ได้แก่ โดยวาจา โทรศัพท์ บันทึก จดหมาย จดหมายอิเล็คทรอนิคส์
แฟกซ์ เป็ นต้น และจัดให้มีนโยบายเสริ มสร้างคุณภาพชีวิต สนับสนุนและส่ งเสริ มธุรกิจชุมชน เพือ่ ส่ งเสริ ม
ให้ชุมชนมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยัง่ ยืน

5.1.11

ด้ านการประชาสั มพันธ์ และการมีส่วนร่ วมของประชาชน
โรงไฟฟ้ าได้ดาํ เนินการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์รายละเอียดโรงไฟฟ้ าให้กบั

ชุมชนในพื้นที่รับทราบ

พร้อมเปิ ดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการติดตามตรวจสอบโครงการใน

ช่องทางหลายรู ปแบบ มีการพบปะเยีย่ มเยียนเจ้าหน้าที่ราชการในท้องถิ่นและคนในชุมชน เพื่อสร้างสัมพันธ์
อันดีอย่างต่อเนื่อง ผ่านทางการพบปะชุมชนและคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของ
โรงไฟฟ้ า

และได้มอบหมายให้มีผรู ้ ับผิดชอบในการรับเรื่ องร้องเรี ยน

เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ

ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ โดยมีผงั /ขั้นตอนการรับเรื่ องร้องเรี ยนเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
โรงไฟฟ้ ามีการสนับสนุนกิจกรรมส่ งเสริ ม อนุรักษ์พนั ธุส์ ตั ว์น้ าํ หรื อสิ่ งแวดล้อม มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โดยครอบคลุมทุกภาคส่วน เพื่อร่ วมกําหนดแนวทาง และวิธีปฏิบตั ิ
ในการตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม พร้อมทั้งมีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ คิดเห็น ข้อมูล และข้อเสนอแนะ
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ให้โรงไฟฟ้ าดําเนินการปรับปรุ งหรื อแก้ไขการดําเนินการให้สอดคล้องกับที่กาํ หนดไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

5.1.12

สาธารณสุ ข
โรงไฟฟ้ าได้จดั ให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเวชภัณฑ์พ้นื ฐาน รวมทั้งรถรับส่ งใน

กรณี ฉุกเฉินตามกฎกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2548 กําหนดให้
มีการตรวจสุ ขภาพพนักงานก่อนเข้าทํางาน สําหรับพนักงานใหม่ และตรวจสุ ขภาพประจํา ปี ละ 1 ครั้ง

5.1.13

พืน้ ที่สีเขียวและสุ นทรียภาพ
โรงไฟฟ้ าอยูร่ ะหว่างดําเนินการจัดทําพื้นที่สีเขียว ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม พ.ศ.

2562 โดยจะทําการปลูกไม้ยนื ต้น ไม้พมุ่ และหญ้าที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่นอ้ ยกว่า 5 นิ้ว โดยมี
ระยะห่างระหว่างต้นเหมาะสมกับขนาดทรงพุม่ เมื่อโตเต็มที่ของชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูก และความสู งของต้นไม้
ต้อง ไม่นอ้ ยกว่า 1.50 เมตร และจะจัดให้มีพ้นื ที่สีเขียวอย่างน้อย ร้อยละ 5 ของพื้นที่ ทั้งนี้มีการกําหนดพื้นที่
ที่จะทําการปลูกเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว

5.2

สรุ ปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
สรุ ปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ของโครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์4 บริ ษทั

กัลฟ์ ทีเอส4 จํากัด ระยะดําเนินการ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2561) ดังแสดงในตารางที่ 5.2-1

T-MON-218133/SECOT

5-7

GTS4-T218133-Chap5

โครงการโรงไฟฟ้าตาสิ ทธิ์4 (ระยะดําเนินการ) บริษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จํากัด
ระหว่ างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2561
คุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม
1. คุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศ

5-8

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

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

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

GTS4-T218133(2H)-Chap5 Ta 5.2-1

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
ผลการติดตามตรวจสอบ
จุดเก็บตัวอย่าง
พารามิเตอร์
ความถี่
- โรงเรี ยนบ้านสุ รศักดิ์ - TSP (เฉลี่ย 24 ชม.) - ปี ละ 2 ครั้ง ครั้งละ ระหว่ างวันที่ 24-31 ตุลาคม พ.ศ.2561
- โรงเรี ยนชุมชน
7 วันต่อเนื่อง
- TSP (เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง)
- PM-10 (เฉลี่ย 24
 โรงเรี ยนบ้านสุ รศักดิ์
บริ ษทั นํ้าตาล
ชม.)
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 0.038-0.128 mg/m3
ตะวันออก
- SO2 (เฉลี่ย 1 ชม.)
 โรงเรี ยนชุมชนบริ ษท
ั นํ้าตาลตะวันออก
- โรงเรี ยนบ้านระเวิง - SO2 (เฉลี่ย 24 ชม.)
- NO2 (เฉลี่ย 1 ชม.)
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 0.038-0.047 mg/m3
(ราษฎร์อุปถัมภ์)
 โรงเรี ยนบ้านระเวิง (ราษฎร์ อุปถัมภ์)
- วัดจอมพลเจ้าพระยา - ความเร็ วลม
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 0.027-0.059 mg/m3
- ทิศทางลม
 วัดจอมพลเจ้าพระยา
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 0.036-0.073 mg/m3
- PM-10 (เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง)
 โรงเรี ยนบ้านสุ รศักดิ์
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 0.023-0.081 mg/m3
 โรงเรี ยนชุมชนบริ ษท
ั นํ้าตาลตะวันออก
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 0.027-0.035 mg/m3
 โรงเรี ยนบ้านระเวิง (ราษฎร์ อุปถัมภ์)
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 0.020-0.044 mg/m3
 วัดจอมพลเจ้าพระยา
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 0.026-0.048 mg/m3

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

T-MON218133/SECOT

ตารางที่ 5.2-1 สรุ ปผลการปฏิบัตติ ามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม

คุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม
1. คุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศ
(ต่ อ)

5-9

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
- ผลการตรวจวัด SO2 (1 ชัว่ โมง)
ทั้งหมดมีค่าอยูใ่ นเกณฑ์
มาตรฐานที่กาํ หนด (ประกาศ
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544)

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

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

GTS4-T218133(2H)-Chap5 Ta 5.2-1

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
ผลการติดตามตรวจสอบ
จุดเก็บตัวอย่าง
พารามิเตอร์
ความถี่
- โรงเรี ยนบ้านสุ รศักดิ์ - TSP (เฉลี่ย 24 ชม.) - ปี ละ 2 ครั้ง ครั้งละ - SO2 (เฉลี่ย 1 ชม.)
- โรงเรี ยนชุมชน
 โรงเรี ยนบ้านสุ รศักดิ์
- PM-10 (เฉลี่ย 24
7 วันต่อเนื่อง
บริ ษทั นํ้าตาล
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 3.0-5.9 ppb
ชม.)
ตะวันออก
 โรงเรี ยนชุมชนบริ ษท
ั นํ้าตาลตะวันออก
- SO2 (เฉลี่ย 1 ชม.)
- โรงเรี ยนบ้านระเวิง - SO (เฉลี่ย 24 ชม.)
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 1.6-5.6 ppb
2
(ราษฎร์อุปถัมภ์)
 โรงเรี ยนบ้านระเวิง (ราษฎร์ อุปถัมภ์)
- NO2 (เฉลี่ย 1 ชม.)
- วัดจอมพลเจ้าพระยา - ความเร็ วลม
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 3.3-9.1 ppb
 วัดจอมพลเจ้าพระยา
- ทิศทางลม
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 3.2-6.0 ppb
- SO2 (เฉลี่ย 24 ชม.)
 โรงเรี ยนบ้านสุ รศักดิ์
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 3.7-4.3 ppb
 โรงเรี ยนชุมชนบริ ษท
ั นํ้าตาลตะวันออก
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 3.4-3.7 ppb
 โรงเรี ยนบ้านระเวิง (ราษฎร์ อุปถัมภ์)
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 3.5-5.4 ppb
 วัดจอมพลเจ้าพระยา
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 4.0-4.3 ppb

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

T-MON218133-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

คุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม
1. คุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศ
(ต่ อ)

5-10

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

-

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

GTS4-T218133(2H)-Chap5 Ta 5.2-1

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
ผลการติดตามตรวจสอบ
จุดเก็บตัวอย่าง
พารามิเตอร์
ความถี่
- โรงเรี ยนบ้านสุ รศักดิ์ - TSP (เฉลี่ย 24 ชม.) - ปี ละ 2 ครั้ง ครั้งละ - NO2 (เฉลี่ย 1 ชม.)
- โรงเรี ยนชุมชน
 โรงเรี ยนบ้านสุ รศักดิ์
- PM-10 (เฉลี่ย 24
7 วันต่อเนื่อง
บริ ษทั นํ้าตาล
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 2.2-20.6 ppb
ชม.)
ตะวันออก
 โรงเรี ยนชุมชนบริ ษท
ั นํ้าตาลตะวันออก
- SO2 (เฉลี่ย 1 ชม.)
- โรงเรี ยนบ้านระเวิง - SO (เฉลี่ย 24 ชม.)
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 4.9-18.9 ppb
2
(ราษฎร์อุปถัมภ์)
 โรงเรี ยนบ้านระเวิง (ราษฎร์ อุปถัมภ์)
- NO2 (เฉลี่ย 1 ชม.)
- วัดจอมพลเจ้าพระยา - ความเร็ วลม
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 2.6-11.5 ppb
 วัดจอมพลเจ้าพระยา
- ทิศทางลม
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 2.9-11.9 ppb
- ความเร็ วลม
 โรงเรี ยนบ้านสุ รศักดิ์
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 1-2 m/s
 โรงเรี ยนชุมชนบริ ษท
ั นํ้าตาลตะวันออก
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 1-2 m/s
 โรงเรี ยนบ้านระเวิง (ราษฎร์ อุปถัมภ์)
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 1-2 m/s
 วัดจอมพลเจ้าพระยา
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 1-3 m/s

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

T-MON218133-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

คุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม
1. คุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศ
(ต่ อ)

5-11
GTS4-T218133(2H)-Chap5 Ta 5.2-1

- HRSG11

- NOX
- SO2
- TSP
- O2

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการของ
โรงไฟฟ้ า

- 10.4-53.5 ppm ที่ 7%O2
- 0.0-5.8 ppm ที่ 7%O2
- 6.1-27.5 mg/Nm3 ที่ 7%O2
- 13.9-15.4

- HRSG12

- NOX
- SO2
- TSP
- O2

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการของ
โรงไฟฟ้ า

- 12.9-51.4 ppm ที่ 7%O2
- 0.0-4.8 ppm ที่ 7%O2
- 0.0-17.6 mg/Nm3 ที่ 7%O2
- 13.5-14.7

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
-

- ผลการตรวจวัดมีค่าอยูใ่ นค่าที่
กําหนด ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. 2558
และค่ามาตรฐาน ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม เรื่ อง กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสี ยจาก
โรงไฟฟ้ าใหม่ พ.ศ. 2553

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

2. คุณภาพอากาศ
จากปล่อง
ระบายอากาศ
2.1 แบบต่ อเนื่อง

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
ผลการติดตามตรวจสอบ
จุดเก็บตัวอย่าง
พารามิเตอร์
ความถี่
- โรงเรี ยนบ้านสุ รศักดิ์ - TSP (เฉลี่ย 24 ชม.) - ปี ละ 2 ครั้ง ครั้งละ - ทิศทางลม
 โรงเรี ยนบ้านสุ รศักดิ์ ส่ วนใหญ่พด
ั มาจากทิศ
- โรงเรี ยนชุมชน
7 วันต่อเนื่อง
- PM-10 (เฉลี่ย 24
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ถึงทิศตะวันออก
บริ ษทั นํ้าตาล
ชม.)
 โรงเรี ยนชุมชนบริ ษท
ั นํ้าตาลตะวันออก
ตะวันออก
- SO2 (เฉลี่ย 1 ชม.)
ลมส่ วนใหญ่พดั มาจากทิศตะวันออกเฉี ยง
- โรงเรี ยนบ้านระเวิง - SO2 (เฉลี่ย 24 ชม.)
เหนือ-ตะวันออก
(ราษฎร์อุปถัมภ์)
- NO2 (เฉลี่ย 1 ชม.)
 โรงเรี ยนบ้านระเวิง (ราษฎร์ อุปถัมภ์) ส่ วนใหญ่
- วัดจอมพลเจ้าพระยา - ความเร็ วลม
พัดมาจากพัดมาจากทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือ- ทิศทางลม
ตะวันออก
 วัดจอมพลเจ้าพระยา ส่ วนใหญ่พด
ั มาจากพัดมา
จากทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือ-เหนือ

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

T-MON218133-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

คุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม
2. คุณภาพอากาศ
จากปล่อง
ระบายอากาศ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่าง
พารามิเตอร์
ความถี่

- ปี ละ 1 ครั้ง

- HRSG11

- NOX
- SO2
- TSP
- O2

- ปี ละ 2 ครั้ง

- HRSG12

- NOX
- SO2
- TSP
- O2

- ปี ละ 2 ครั้ง

2.3 แบบครั้งคราว

GTS4-T218133(2H)-Chap5 Ta 5.2-1

- โครงการได้ทาํ การตรวจสอบความถูกต้องของ
CEMS โดยทําการตรวจสอบค่าความเข้มข้นของ
ฝุ่ นละออง (TSP) ด้วยการทํา RRA บริ เวณปล่อง
HRSG11 และปล่อง HRSG12 ในวันที่ 3
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และได้ทาํ การตรวจสอบ
ความถูกต้องของ CEMS โดยทําการตรวจสอบค่า
ความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน
(NOx) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซ
ออกซิ เจน (O2) ด้วยการทํา RATA บริ เวณปล่อง
HRSG11 และปล่อง HRSG12 ในวันที่ 6 กันยายน
พ.ศ. 2561 เรี ยบร้อยแล้ว เรี ยบร้อยแล้ว
- NOX = 30.6 ppm ที่ 7%O2
- SO2 = 0.0 ppm ที่ 7%O2
- TSP = 1.9 mg/Nm3 ที่ 7%O2
- O2 = 14.2 %
- NOX = 21.7 ppm ที่ 7%O2
- SO2 = 0.4 ppm ที่ 7%O2
- TSP = 1.1 mg/Nm3 ที่ 7%O2
- O2 = 14.1 %

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข

-

- ผลการตรวจวัดมีค่าอยูใ่ นค่าที่
กําหนด ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. 2558
และค่ามาตรฐาน ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม เรื่ อง กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสี ยจาก
โรงไฟฟ้ าใหม่ พ.ศ. 2553

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

- NOX
- SO2
- TSP
- O2
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2.2 การตรวจสอบ - HRSG11
ความถูกต้ องของ - HRSG12
CEMS

ผลการติดตามตรวจสอบ

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

T-MON218133-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

คุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม
3. การติดตาม
ตรวจสอบ
ความร้ อนจาก
โรงไฟฟ้า
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ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
-

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

GTS4-T218133(2H)-Chap5 Ta 5.2-1

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
ผลการติดตามตรวจสอบ
จุดเก็บตัวอย่าง
พารามิเตอร์
ความถี่
- ภาพถ่ายความร้อน - ภายใน 1 ปี แรก
- ครอบคลุมบริ เวณ
- ฤดูร้อน ดําเนินการโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมใน
พื้นที่โครงการฯ และ
จากดาวเทียม
ของการดําเนินการ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2561 และมีอุณหภูมิพ้ืนผิว
ดิน ดังนี้
พื้นที่สถานีตรวจวัด
จากนั้นตรวจวัด
 บริ เวณพื้นที่โครงการ พบค่าประมาณ 28-29
คุณภาพอากาศของ
ทุกช่วงฤดู ทุกๆ
โครงการฯ
องศาเซลเซี ยส
3 ปี ตลอดอายุ
 พื้นที่พ้ืนที่โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนที่
โครงการฯ
อยูอ่ าศัย มีอุณหภูมิ 28-37 องศาเซลเซี ยส
(ฤดูร้อน ฤดูฝน
 พื้นที่เกษตรกรรมและแหล่งนํ้ามีอุณหภูมิ
และ ฤดูหนาว)
21-27 องศาเซลเซี ยส
- ฤดูหนาว ดําเนินการโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมใน
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และมีอุณหภูมิ
พื้นผิวดิน ดังนี้
 บริ เวณพื้นที่โครงการ พบค่าประมาณ 27-30
องศาเซลเซี ยส
 พื้นที่พ้ืนที่โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนที่
อยูอ่ าศัย มีอุณหภูมิ 39-35 องศาเซลเซี ยส
 พื้นที่เกษตรกรรมและแหล่งนํ้ามีอุณหภูมิ 2629 องศาเซลเซี ยส

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

T-MON218133-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

คุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม
3. การติดตาม
ตรวจสอบ
ความร้ อนจาก
โรงไฟฟ้า
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ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
-

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

GTS4-T218133(2H)-Chap5 Ta 5.2-1

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
ผลการติดตามตรวจสอบ
จุดเก็บตัวอย่าง
พารามิเตอร์
ความถี่
- ภาพถ่ายความร้อน - ภายใน 1 ปี แรก
- ครอบคลุมบริ เวณ
- ฤดูฝน ดําเนินการโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมใน
พื้นที่โครงการฯ และ
จากดาวเทียม
ของการดําเนินการ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และมีอุณหภูมิพ้ืนผิว
พื้นที่สถานีตรวจวัด
จากนั้นตรวจวัด
ดิน ดังนี้
คุณภาพอากาศของ
ทุกช่วงฤดู ทุกๆ
 บริ เวณพื้นที่โครงการ พบค่าประมาณ 30-34
โครงการฯ
3 ปี ตลอดอายุ
องศาเซลเซี ยส
 พื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนที่อยู่
โครงการฯ
อาศัย มีอุณหภูมิ 30-36 องศาเซลเซี ยส
(ฤดูร้อน ฤดูฝน
 พื้นที่เกษตรกรรมและแหล่งนํ้ามีอุณหภูมิ
และ ฤดูหนาว)
26-32 องศาเซลเซี ยส
- การเปรี ยบเทียบอุณภูมิพ้ืนผิวดินในช่วงฤดูหนาว
และฤดูร้อน
่ าศัยบริ เวณ
 พื้นที่โครงการ และชุมชนที่อยูอ
โดยรอบโครงการ พบว่า ลักษณะการ
แพร่ กระจายของอุณหภูมิในทิศทางเดียวกัน
กล่าวคือ มีอุณหภูมิไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญระหว่างพื้นที่โครงการ และชุมชนที่อยู่
อาศัยบริ เวณโดยรอบโครงการ
 พื้นที่เกษตรกรรมและแหล่งนํ้าบริ เวณโดย
รอบพื้นที่โครงการ พบว่า มีอุณหภูมิพ้นื ผิวดิน
น้อยกว่าบริ เวณพื้นที่โครงการ เนื่องจากบริ เวณ
พื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบมีการ

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

T-MON218133-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

คุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม
3. การติดตาม
ตรวจสอบ
ความร้ อนจาก
โรงไฟฟ้า (ต่ อ)
4. ระดับเสี ยง
โดยทัว่ ไป

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่าง
พารามิเตอร์
ความถี่
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- บริ เวณริ มรั้ว
โครงการฯ
- โรงเรี ยนบ้านสุ รศักดิ์
- บ้านหนองค้างคาว

- Leq(24)
- Lmax
- Ldn
- L90

ผลการติดตามตรวจสอบ

- ผลการตรวจวัด Leq(24) ทั้งหมด
มีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานที่
กําหนด (ประกาศคณะกรรมการ
สิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15
(พ.ศ. 2540))

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

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

GTS4-T218133(2H)-Chap5 Ta 5.2-1

ใช้ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่ งประกอบด้วย
โรงงานอุตสาหกรรม อาคารคอนกรี ต หลังคา
โรงงาน และลานดินเปิ ดโล่ง เป็ นต้น จึงทําให้มี
การสะสมความร้อนในพื้นที่มากกว่าบริ เวณ
พื้นที่เกษตรกรรม ที่มีลกั ษณะเป็ นพื้นที่เพาะ
ปลูกพืช พื้นที่ชุ่มนํ้า และแหล่งนํ้า
- ปี ละ 2 ครั้ง ครั้งละ ระหว่ างวันที่ 24-31 ตุลาคม พ.ศ.2561
- Leq(24)
7 วันต่อเนื่อง
 บริ เวณริ มรั้วโครงการฯ
(ครอบคลุม
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 59.1-62.5 dBA
วันหยุด และ
 โรงเรี ยนบ้านสุ รศักดิ์
วันทําการ)
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 54.0-69.8 dBA
 บ้านหนองค้างคาว
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 46.6-50.9 dBA
- Lmax
 บริ เวณริ มรั้วโครงการฯ
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 66.7-88.9 dBA
 โรงเรี ยนบ้านสุ รศักดิ์
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 75.5-113.7 dBA
 บ้านหนองค้างคาว
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 68.7-83.4 dBA

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข

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

T-MON218133-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

คุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม
4. ระดับเสี ยง
โดยทัว่ ไป (ต่ อ)
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ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
- ค่ามาตรฐานสําหรับระดับเสี ยง
Ldn ยังไม่มีการกําหนด

- ค่ามาตรฐานสําหรับระดับเสี ยง
L90 ยังไม่มีการกําหนด

GTS4-T218133(2H)-Chap5 Ta 5.2-1

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
ผลการติดตามตรวจสอบ
จุดเก็บตัวอย่าง
พารามิเตอร์
ความถี่
- ปี ละ 2 ครั้ง ครั้งละ - Ldn
- บริ เวณริ มรั้ว
- Leq(24)
 บริ เวณริ มรั้วโครงการฯ
7 วันต่อเนื่อง
โครงการฯ
- Lmax
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 65.6-66.9 dBA
(ครอบคลุม
- โรงเรี ยนบ้านสุ รศักดิ์ - Ldn
 โรงเรี ยนบ้านสุ รศักดิ์
วันหยุด และ
- บ้านหนองค้างคาว - L90
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 58.8-72.7 dBA
วันทําการ)
 บ้านหนองค้างคาว
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 52.4-54.6 dBA
- L90
 บริ เวณริ มรั้วโครงการฯ
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 58.6-59.1 dBA
 โรงเรี ยนบ้านสุ รศักดิ์
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 48.0-53.4 dBA
 บ้านหนองค้างคาว
พบค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 42.3-44.1 dBA

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

T-MON218133-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)
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ผลการติดตามตรวจสอบ

- 28.9-32.2 องศาเซลเซี ยส
- 7.7-9.0
- 196-974 มิลลิกรัมต่อลิตร
- <5-8 มิลลิกรัมต่อลิตร
- ND (<0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร)
- 1.4-4.9 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
เกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนด
(ประกาศการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ที่ 76/2560)

- ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่า
อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนด
(ประกาศการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ที่ 76/2560)

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

GTS4-T218133(2H)-Chap5 Ta 5.2-1

คุณภาพ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
สิ่ งแวดล้อม
จุดเก็บตัวอย่าง
พารามิเตอร์
ความถี่
5. ด้ านอุทกวิทยา
นํา้ ผิวดิน และ
คุณภาพนํา้ ผิวดิน
5.1 คุณภาพนํา้ จาก - บ่อพักนํ้าทิ้งรวม
- Temperature
- เดือนละ 1 ครั้ง
กระบวนการผลิต (แบบครั้งคราว)
- pH
- TDS
- SS
- Oil and Grease
- BOD5
- บ่อพักนํ้าทิ้งรวม
- Temperature
- ปี ละ 1 ครั้ง
(แบบครั้งคราว)
- pH
- TDS
- SS
- Oil and Grease
- BOD5
- COD
- TKN
- Sulfide

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

T-MON218133-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

คุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม
5.1 คุณภาพนํา้ จาก
กระบวนการผลิต (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 นเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนด
(ประกาศการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ที่ 76/2560)

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

GTS4-T218133(2H)-Chap5 Ta 5.2-1

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่าง
พารามิเตอร์
ความถี่
- บ่อพักนํ้าทิ้งรวม
- Cyanide
- ปี ละ 1 ครั้ง
(แบบครั้งคราว)
- Formaldehyde
- Phenol
- Free Chloride
- Chloride
- Fluoride
- Odor
- Surfactants
- Pesticide
- Hevy Metal
 As
 Ba
 Cd
3+
 Cr
6+
 Cr
 Cu
 Pb

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

T-MON218133-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

คุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม
5.1 คุณภาพนํา้ จาก
กระบวนการ
ผลิต (ต่ อ)
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่าง
พารามิเตอร์
ความถี่
- บ่อพักนํ้าทิ้งรวม
- Hevy Metal
- ปี ละ 1 ครั้ง
(แบบครั้งคราว)
 Hg
 Mn
 Ni
 Se
 Zn
 Ag
 Total Fe
- บ่อพักนํ้าทิ้งรวม
- Temperature
- ตลอดระยะเวลา
(แบบต่อเนื่อง)
- pH
ดําเนินการ
- Conductivity

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 = 26.1-43.0 oC
- pH 6.1-9.0
- Conductivity = 33.2-2,251 s/cm

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
- ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่า
อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนด
(ประกาศการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ที่ 76/2560)

GTS4-T218133(2H)-Chap5 Ta 5.2-1

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

- ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่า
อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนด
(ประกาศการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ที่ 76/2560)

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

T-MON218133-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)
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ผลการติดตามตรวจสอบ

- Temperature = 28.8-33.7 oC
- pH = 7.9-8.8
- TDS = 730-906 mg/l
- SS = <5 mg/l
- BOD5 = <1.0-2.0 mg/l
- DO = 5.6-7.8 mg/l
- Chlorite = ND(<0.10) mg/l
- Na = 1.1-5.2 mg/l
- Ca = 2.7-4.6 mg/l
- Mg = 1.2-1.5 mg/l
- SAR = 0.7-3.0 mg/l

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข

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

GTS4-T218133(2H)-Chap5 Ta 5.2-1

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

คุณภาพ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
สิ่ งแวดล้อม
จุดเก็บตัวอย่าง
พารามิเตอร์
ความถี่
5. ด้ านอุทกวิทยา
นํา้ ผิวดิน และ
คุณภาพนํา้ ผิวดิน
(ต่ อ)
5.2 คุณภาพนํา้
- บ่อพักนํ้าทิ้ง
- Temperature
- เดือนละ 1 ครั้ง
ทีร่ ะบายจาก
หอหล่อเย็น
- pH
หอหล่อเย็น
(แบบครั้งคราว)
- TDS
- SS
- BOD5
- DO
- Chlorite
- Na
- Ca
- Mg
- SAR

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

T-MON218133-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

คุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม
5.2 คุณภาพนํา้
ทีร่ ะบายจาก
หอหล่อเย็น
(ต่ อ)
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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 นค่าที่กาํ หนดและค่า
มาตรฐาน (ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2560)

GTS4-T218133(2H)-Chap5 Ta 5.2-1

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่าง
พารามิเตอร์
ความถี่
- บ่อพักนํ้าทิ้ง
- Temperature
- ปี ละ 1 ครั้ง
หอหล่อเย็น
- pH
(แบบครั้งคราว)
- TDS
- SS
- BOD5
- DO
- Chlorite
- Na
- Ca
- Ma
- SAR
- COD
- Sulfide
- Cyanide

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

T-MON218133-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

คุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม
5.2 คุณภาพนํา้
ทีร่ ะบายจาก
หอหล่อเย็น
(ต่ อ)
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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 นค่าที่กาํ หนดและค่า
มาตรฐาน (ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2560)

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

GTS4-T218133(2H)-Chap5 Ta 5.2-1

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่าง
พารามิเตอร์
ความถี่
- ปี ละ 1 ครั้ง
- บ่อพักนํ้าทิ้ง
- Oil and Grease
หอหล่อเย็น
- Formaldehyde
(แบบครั้งคราว)
- Phenol
- Free Chloride
- TKN
- Pesticide
- Hevy Metal
 As
 Ba
 Cd
3+
 Cr
6+
 Cr
 Cu
 Pb
 Hg
 Mn
 Ni
 Se
 Zn

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

T-MON218133-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)
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คุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม
5.2 คุณภาพนํา้
ทีร่ ะบายจาก
หอหล่อเย็น
(ต่ อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่าง
พารามิเตอร์
ความถี่
- บ่อพักนํ้าทิ้ง
- Temperature
- ตลอดระยะเวลา
หอหล่อเย็น
- pH
ดําเนิ นการ
(แบบต่อเนื่อง)
- Conductivity
- DO

5.3 คุณภาพนํา้
ผิวดิน

- คลองกรํา เหนือเขต
พื้นที่นิคมฯ 200
เมตร

- ปี ละ 2 ครั้ง

- Temperature = 30.1 oC
- pH = 7.0
- TDS = 100 mg/l
- SS = 16 mg/l
- BOD5 = 1.7 mg/l
- DO = 6.0 mg/l
- Chlorite = ND (<0.1 mg/l)
- Na = 0.1 mEq/l
- Ca = 0.3 mEq/l
- Mg = 0.2 mEq/l
- SAR = 0.2 mEq/l

- ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่า
อยูใ่ นค่าที่กาํ หนดและค่า
มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานคุณภาพ
นํ้าในแหล่งนํ้าผิวดิน ประเภทที่ 4
ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2537) ซึ่ งได้แก่ แหล่งนํ้าที่
ได้รับนํ้าทิ้งจากกิจกรรมบาง
ประเภทและสามารถเป็ น
ประโยชน์ เพื่อการอุปโภคและ
บริ โภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อ

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

GTS4-T218133(2H)-Chap5 Ta 5.2-1

- Temperature
- pH
- TDS
- SS
- BOD5
- DO
- Chlorite
- Na
- Ca
- Mg
- SAR

- Temperature = 26.0-33.5 oC
- pH 6.7-9.0
- Conductivity = 493.5-1,884 s/cm
- DO = 4.5-16.2 mg/l

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

ผลการติดตามตรวจสอบ

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

T-MON218133-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

คุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม
5.3 คุณภาพนํา้
ผิวดิน (ต่ อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่าง
พารามิเตอร์
ความถี่

- คลองระเวิง เหนือ
เขตพื้นที่นิคมฯ 200
เมตร
5-24

- ปี ละ 2 ครั้ง

- Temperature = 29.8 oC
- pH = 7.5
- TDS = 132 mg/l
- SS = 26 mg/l
- BOD5 = 1.4 mg/l
- DO = 6.5 mg/l
- Chlorite = ND (<0.1 mg/l)
- Na = 0.2 mEq/l
- Ca = 0.6 mEq/l
- Mg = 0.3 mEq/l
- SAR = 0.4 mEq/l

GTS4-T218133(2H)-Chap5 Ta 5.2-1

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
โรคตามปกติ และผ่าน
กระบวนการปรับปรุ งคุณภาพนํ้า
เป็ นพิเศษก่อน และการ
อุตสาหกรรม)
- ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่า
อยูใ่ นค่าที่กาํ หนดและค่า
มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานคุณภาพ
นํ้าในแหล่งนํ้าผิวดิน ประเภทที่ 4
ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2537) ซึ่ งได้แก่ แหล่งนํ้าที่
ได้รับนํ้าทิ้งจากกิจกรรมบาง
ประเภทและสามารถเป็ น
ประโยชน์ เพื่อการอุปโภคและ
บริ โภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อ
โรคตามปกติ และผ่าน
กระบวนการปรับปรุ งคุณภาพนํ้า
เป็ นพิเศษก่อน และการ
อุตสาหกรรม)

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

- Temperature
- pH
- TDS
- SS
- BOD5
- DO
- Chlorite
- Na
- Ca
- Mg
- SAR

ผลการติดตามตรวจสอบ

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

T-MON218133-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

คุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม
5.3 คุณภาพนํา้
ผิวดิน (ต่ อ)

5-25

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่าง
พารามิเตอร์
ความถี่
- คลองกรํา หลังผ่าน - Temperature
- ปี ละ 2 ครั้ง
จุดนํ้าทิ้งของนิคมฯ - pH
- TDS
200 เมตร
- SS
- BOD5
- DO
- Chlorite
- Na
- Ca
- Mg
- SAR

ผลการติดตามตรวจสอบ
- Temperature = 29.8 oC
- pH = 7.1
- TDS = 78 mg/l
- SS = <5 mg/l
- BOD5 = 1.4 mg/l
- DO = 5.8 mg/l
- Chlorite = ND (<0.1 mg/l)
- Na = 0.5 mEq/l
- Ca = 0.9 mEq/l
- Mg = 0.3 mEq/l
- SAR = 0.7 mEq/l

GTS4-T218133(2H)-Chap5 Ta 5.2-1

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
- ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่า
อยูใ่ นค่าที่กาํ หนดและค่า
มาตรฐาน(ค่ามาตรฐานคุณภาพ
นํ้าในแหล่งนํ้าผิวดิน ประเภทที่ 4
ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2537) ซึ่ งได้แก่ แหล่งนํ้าที่
ได้รับนํ้าทิ้งจากกิจกรรมบาง
ประเภทและสามารถเป็ น
ประโยชน์ เพื่อการอุปโภคและ
บริ โภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อ
โรคตามปกติ และผ่าน
กระบวนการปรับปรุ งคุณภาพนํ้า
เป็ นพิเศษก่อน และการ
อุตสาหกรรม)

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

T-MON218133-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

คุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม
5.3 คุณภาพนํา้
ผิวดิน (ต่ อ)
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่าง
พารามิเตอร์
ความถี่
- คลองระเวิง หลังฝาย - Temperature
- ปี ละ 2 ครั้ง
บ้านวังแขยง 200
- pH
- TDS
เมตร
- SS
- BOD5
- DO
- Chlorite
- Na
- Ca
- Mg
- SAR

ผลการติดตามตรวจสอบ
- Temperature = 29.0 oC
- pH = 7.5
- TDS = 122 mg/l
- SS = 85 mg/l
- BOD5 = 1.2 mg/l
- DO = 6.3 mg/l
- Chlorite = ND (<0.1 mg/l)
- Na = 0.3 mEq/l
- Ca = 0.6 mEq/l
- Mg = 0.2 mEq/l
- SAR = 0.5 mEq/l

GTS4-T218133(2H)-Chap5 Ta 5.2-1

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
- ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่า
อยูใ่ นค่าที่กาํ หนดและค่า
มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานคุณภาพ
นํ้าในแหล่งนํ้าผิวดิน ประเภทที่ 4
ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2537) ซึ่ งได้แก่ แหล่งนํ้าที่
ได้รับนํ้าทิ้งจากกิจกรรมบาง
ประเภทและสามารถเป็ น
ประโยชน์ เพื่อการอุปโภคและ
บริ โภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อ
โรคตามปกติ และผ่าน
กระบวนการปรับปรุ งคุณภาพนํ้า
เป็ นพิเศษก่อน และการ
อุตสาหกรรม)

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

T-MON218133-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

คุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม
5.3 คุณภาพนํา้
ผิวดิน (ต่ อ)
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่าง
พารามิเตอร์
ความถี่
- อ่างเก็บนํ้าหนอง
- ปี ละ 2 ครั้ง
- Temperature
ปลาไหล ห่างจาก
- pH
- TDS
ปากคลองระเวิง
- SS
ประมาณ 2
- BOD5
กิโลเมตร
- DO
- Chlorite
- Na
- Ca
- Mg
- SAR

ผลการติดตามตรวจสอบ
- Temperature = 31.3 oC
- pH = 7.3
- TDS = 128 mg/l
- SS = 34 mg/l
- BOD5 = 5.8 mg/l
- DO = 5.2 mg/l
- Chlorite = ND (<0.1 mg/l)
- Na = 0.5 mEq/l
- Ca = 0.6 mEq/l
- Mg = 0.2 mEq/l
- SAR = 0.9 mEq/l

GTS4-T218133(2H)-Chap5 Ta 5.2-1

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
- ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่า
อยูใ่ นค่าที่กาํ หนดและค่า
มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานคุณภาพ
นํ้าในแหล่งนํ้าผิวดิน ประเภทที่ 4
ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2537) ซึ่ งได้แก่ แหล่งนํ้าที่
ได้รับนํ้าทิ้งจากกิจกรรมบาง
ประเภทและสามารถเป็ น
ประโยชน์ เพื่อการอุปโภคและ
บริ โภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อ
โรคตามปกติ และผ่าน
กระบวนการปรับปรุ งคุณภาพนํ้า
เป็ นพิเศษก่อน และการ
อุตสาหกรรม)

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

T-MON218133-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

คุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม
5.3 คุณภาพนํา้
ผิวดิน (ต่ อ)
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่าง
พารามิเตอร์
ความถี่
- อ่างเก็บนํ้าหนอง
- ปี ละ 2 ครั้ง
- Temperature
ปลาไหล ห่างจาก
- pH
- TDS
ปากคลองระเวิง
- SS
ประมาณ 4
- BOD5
กิโลเมตร
- DO
- Chlorite
- Na
- Ca
- Mg
- SAR

ผลการติดตามตรวจสอบ
- Temperature = 30.9 oC
- pH = 7.9
- TDS = 140 mg/l
- SS = 6 mg/l
- BOD5 = 3.3 mg/l
- DO = 6.0 mg/l
- Chlorite = ND (<0.1 mg/l)
- Na = 0.6 mEq/l
- Ca = 0.6 mEq/l
- Mg = 0.2 mEq/l
- SAR = 0.9 mEq/l

GTS4-T218133(2H)-Chap5 Ta 5.2-1

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
- ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่า
อยูใ่ นค่าที่กาํ หนดและค่า
มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานคุณภาพ
นํ้าในแหล่งนํ้าผิวดิน ประเภทที่ 4
ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2537) ซึ่ งได้แก่ แหล่งนํ้าที่
ได้รับนํ้าทิ้งจากกิจกรรมบาง
ประเภทและสามารถเป็ น
ประโยชน์ เพื่อการอุปโภคและ
บริ โภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อ
โรคตามปกติ และผ่าน
กระบวนการปรับปรุ งคุณภาพนํ้า
เป็ นพิเศษก่อน และการ
อุตสาหกรรม)

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

T-MON218133-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)
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ผลการติดตามตรวจสอบ
- ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2561
พบว่า ไม่มีอุบตั ิเหตุจากการขนส่ งวัสดุ อุปกรณ์
หรื อสารเคมี หรื อกากของเสี ยของโครงการ
เกิดขึ้น

GTS4-T218133(2H)-Chap5 Ta 5.2-1

- โรงไฟฟ้ าได้ทาํ การบันทึกข้อมูลกากของเสี ย
ปริ มาณ การรวบรวม การเก็บกัก และการขนส่ งไว้
เรี ยบร้อยแล้ว โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง
ธันวาคม พ.ศ. 2561 โรงไฟฟ้ าได้มอบหมายให้
บริ ษทั เวสท์แมเนจเม้นท์ สยาม จํากัด ดําเนินการ
ขนส่ งกากของเสี ยไปกําจัดโดยบริ ษทั อีสเทิร์น
ซี บอร์ต เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จํากัด
ซึ่ งได้รับอนุญาตดําเนินการกําจัดของเสี ย
อุตสาหกรรม จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบกําจัดกากของเสี ย

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
-

-

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

คุณภาพ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
สิ่ งแวดล้อม
จุดเก็บตัวอย่าง
พารามิเตอร์
ความถี่
6. ด้ านการคมนาคม - พื้นที่โครงการฯ
- บันทึกสถิติอุบตั ิเหตุ - ตลอดระยะ
ที่เกิดขึ้นภายใน
ดําเนินการ
พื้นที่โครงการ อาทิ
จากการขนส่ งวัสดุ
อุปกรณ์ หรื อ
สารเคมี หรื อกากของเสี ย เป็ นต้น เพื่อ
หาแนวทางในการ
ป้ องกันและแก้ไข
ปัญหาการเกิดซํ้า
ต่อไป
7. ด้ านการจัดการ - พื้นที่โครงการฯ
- บันทึกข้อมูล
- เดือนละ 1 ครั้ง
กากของเสี ย
กากของเสี ย ได้แก่
ชนิด ปริ มาณ การ
รวบรวม การเก็บกัก
และการขนส่ ง

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

T-MON218133-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

คุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม
8. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
8.1 สถิติอุบัตเิ หตุ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่าง
พารามิเตอร์
ความถี่

- พื้นที่โครงการฯ
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- พื้นที่โครงการฯ

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข

- โครงการได้ทาํ การบันทึกสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ
โดยระบุสาเหตุ ลักษณะของอุบตั ิเหตุ ผลต่อ
สุ ขภาพ จํานวนผูไ้ ด้รับบาดเจ็บ พร้อมระบุวธิ ี การ
แก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะตามที่มาตรการ
กําหนดเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยระหว่างเดือน
กรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2561 พบว่า ไม่มี
อุบตั ิเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่โครงการ

-

- โครงการได้ดาํ เนินการบันทึกการประชุม ระดับ
คณะกรรมการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่ งแวดล้อมในการทํางาน ตามที่มาตรการ
กําหนดเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยระหว่างเดือน
กรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้ทาํ การประชุม
ทั้งสิ้ น 6 ครั้ง โดยได้ทาํ การประชุมครั้งล่าสุ ด เมื่อ
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561

-

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

GTS4-T218133(2H)-Chap5 Ta 5.2-1

8.2 การประชุม
ระดับ
คณะกรรมการ
ด้ านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สิ่ งแวดล้อม ใน
การทํางาน

- บันทึกสถิติการเกิด - เดือนละ 1 ครั้ง
อุบตั ิเหตุ โดยระบุ
สาเหตุ ลักษณะของ
อุบตั ิเหตุ ผลต่อ
สุ ขภาพ จํานวน
ผูไ้ ด้รับบาดเจ็บ
พร้อมระบุวธิ ีการ
แก้ไขปัญหา และ
ข้อเสนอแนะ
- บันทึกการประชุม - ตลอดระยะ
ระดับคณะกรรมการ ดําเนินการ
ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และ
สิ่ งแวดล้อมในการ
ทํางาน

ผลการติดตามตรวจสอบ

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

T-MON218133-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)
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ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
- Cooling Tower = 80.2 และ 81.3 dBA
- ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่า
- Gas Compressor = 61.5 และ 63.5 dBA
อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานกําหนด
- Boiler Feed Pump = 79.3 และ 79.7 dBA
(ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
- Gas Turbine Accessories System = 78.6 และ
พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวง
79.1 dBA
แรงงาน พ.ศ. 2549)
- Steam Turbine Generator = 76.7 และ 75.9 dBA - โครงการไม่มี Gas Compressor
- Steam Turbine Lube Oil Skid = 73.3 และ 74.6
จึงไม่ได้ทาํ การตรวจวัด อย่างไร
ก็ดีได้ทาํ การตรวจวัด บริ เวณ Gas
dBA
Metering เพิ่มเติม
- โครงการมีแผนดําเนินการจัดทําแผนที่เส้นแสดง
ระดับเสี ยง (Noise Contour) เมื่อวันที่ 20 กันยายน
พ.ศ. 2561 พบค่าระดับเสี ยงอยูใ่ นช่วงระหว่าง
51.3-87.0 เดซิ เบลเอ
ผลการติดตามตรวจสอบ

GTS4-T218133(2H)-Chap5 Ta 5.2-1

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

คุณภาพ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
สิ่ งแวดล้อม
จุดเก็บตัวอย่าง
พารามิเตอร์
ความถี่
8.3 ระดับเสี ยง
- Leq(8)
- ปี ละ 4 ครั้ง
- Cooling Tower
ภายในสถาน- - Gas Compressor
ประกอบการ - Boiler Feed Pump
- Gas Turbine
Accessories System
- Steam Turbine
Generator
- Steam Turbine Lube
Oil Skid
8.4 การจัดทํา
- บริ เวณกระบวนการ - Noise Contour
- ในปี แรกของการ
แผนทีเ่ ส้ น
ผลิตไฟฟ้ าที่มีเสี ยง
ดําเนิ นการ และ
แสดงระดับ
ดัง
ดําเนิ นการ
เสี ยง (Noise
ต่อเนื่องทุก 3 ปี
Contour)

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

T-MON218133-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่าง
พารามิเตอร์
ความถี่
- Condenser Exhaust - WBGT
- ปี ละ 4 ครั้ง
Unit
- ท่อลําเลียงไอนํ้า
- Generator
- Gas Turbine

8.6 แสงสว่ าง

- Electrical and
Control Building
- Administration
Building
- Workshop

- ระดับความเข้มของ - ปี ละ 4 ครั้ง
แสง

- Condenser Exhaust Unit = 30.1 และ 28.3 oC
- ท่อลําเลียงไอนํ้า = 27.8 และ 27.8 oC
- Generator = 28.6 และ 28.6 oC
- Gas Turbine = 28.6 และ 28.0 oC

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
- ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่า
อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานกําหนด
ทั้งหมด (ประกาศกฎกระทรวง
พ.ศ. 2559)

- การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างภายในสถาน
ประกอบการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม
พ.ศ. 2561 ได้ดาํ เนินการตรวจวัด จํานวน 2 ครั้ง
ในวันที่ 31 สิ งหาคม และ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.
2561 ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าเป็ นไปตาม
มาตรฐานที่กาํ หนด

- ผลการตรวจวัดส่ วนใหญ่มีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด
(ประกาศกรมสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงาน เรื่ อง มาตรฐาน
ความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ.
2561)

ผลการติดตามตรวจสอบ

GTS4-T218133(2H)-Chap5 Ta 5.2-1

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

คุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม
8.5 ความร้ อน

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

T-MON218133-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

คุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม
8.7 สุ ขภาพ
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ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
-

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

GTS4-T218133(2H)-Chap5 Ta 5.2-1

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
ผลการติดตามตรวจสอบ
จุดเก็บตัวอย่าง
พารามิเตอร์
ความถี่
- พนักงานใหม่
- เอ็กซเรย์ปอด
- ก่อนเข้าทํางาน
- โครงการได้จดั ให้มีการตรวจสุ ขภาพทัว่ ไปสําหรับ
- การตรวจเลือด
พนักงานใหม่ก่อนเข้าทํางาน ประกอบด้วย การ
ภายในระยะเวลา
เบื้องต้น ได้แก่
ที่กฎหมายกําหนด ตรวจร่ างกายโดยแพทย์ ตรวจเอ็กซเรย์ปอด และ
ความสมบูรณ์ของ
การตรวจเลือดเบื้องต้น ได้แก่ ความสมบูรณ์ของ
เม็ดเลือด หมู่เลือด
เม็ดเลือด หมู่เลือด และภูมิคุม้ กันตับอักเสบบี โดย
และภูมิคุม้ กันตับ
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2561 มี
พนักงานใหม่และดําเนินการตรวจสุ ขภาพก่อนเริ่ ม
อักเสบบี
การทํางานเรี ยบร้อยแล้ว โดยผลการตรวจสุ ขภาพ
พบว่า อยูใ่ นเกณฑ์ปกติท้ งั หมด
- พนักงานประจํา
- การเอ็กซเรย์ปอด
- ปี ละ 1 ครั้ง
- โครงการมีแผนจัดให้มีการตรวจสุ ขภาพทัว่ ไป
- การมองเห็น
สําหรับพนักงานประจํา ประกอบด้วย การเอ็กซเรย์
- สมรรถภาพการได้
ปอด การมองเห็น สมรรถภาพการได้ยนิ
สมรรถภาพการทํางานของปอด ตรวจร่ างการ
ยิน
ทัว่ ไปโดยแพทย์ และการตรวจเลือด ปี ละ 1 ครั้ง
- สมรรถภาพการ
ในระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2561
ทํางานของปอด
เรี ยบร้อยแล้ว โดยผลการตรวจสุ ขภาพ พบว่า อยู่
- ตรวจร่ างกายทัว่ ไป
ในเกณฑ์ปกติ
โดยแพทย์
- การตรวจเลือด

โครงการโรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์ 4 (ระยะดําเนินการ)
บริ ษทั กัลฟ์ ที เอส4 จํากัด
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ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

คุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม
9. เศรษฐกิจสั งคม
9.1 การสํ ารวจ
สภาพ
เศรษฐกิจ
และสั งคม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่าง
พารามิเตอร์
ความถี่
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- ประชาชนในชุมชน - สภาพเศรษฐกิจสังคม และความ
ในรัศมี 5 กิโลเมตร
รอบพื้นที่โครงการฯ คิดเห็นของ
ประชาชน ผูน้ าํ
- ประชาชนในชุมชน
ที่เป็ นสถานีตรวจวัด ชุมชน ผูน้ าํ ท้องถิ่น
และหน่วยงาน
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม
ราชการที่เกี่ยวข้อง
- ผูน้ าํ ชุมชน
- ผูน้ าํ ท้องถิ่น
- หน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง

- ปี ละ 1 ครั้ง
ตลอดอายุ
โครงการ

ผลการติดตามตรวจสอบ

-

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

GTS4-T218133(2H)-Chap5 Ta 5.2-1

- โครงการได้ดาํ เนินการสํารวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน
ที่ต้ งั ครัวเรื อนอยูใ่ กล้เคียงพื้นที่โครงการ ในรัศมี
5 กิโลเมตร ประชาชนในชุมชนที่เป็ นสถานี
ตรวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดล้อม รวมถึงผูน้ าํ ชุมชน
ผูน้ าํ ท้องถิ่น และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ โดยใช้แบบสอบถามประกอบการ
สัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน พ.ศ. 2561
- ผูแ้ ทนหน่วยงานราชการ
พบว่า ผูแ้ ทนหน่วยงานเกือบทั้งหมดคือร้อยละ
92.3 ทราบว่ามีโครงการดําเนินการอยูใ่ นพื้นที่ ที่
เหลือคือร้อยละ 7.7 ที่ไม่ทราบว่ามีโครงการอยู่
ในพื้น โดยผูแ้ ทนหน่วยงานส่ วนมากร้อยละ 42.4
รับทราบจากเจ้าหน้าที่ของโครงการ รองลงมาคือ
ร้อยละ 19.3 รับทราบจากป้ ายประกาศ และส่ วน
ที่เหลือร้อยละ 38.3 รับทราบจากผูน้ าํ ชุมชนใน
พื้นที่ รถประกาศประชาสัมพันธ์ รับทราบจาก
การประกาศรับสมัครงานของโครงการ วิทยุ/
หนังสื อพิมพ์ เข้าร่ วมกิจกรรมกับโครงการ และ
จากหนังสื อราชการ

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข

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

T-MON218133-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

คุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม
9. เศรษฐกิจสั งคม
9.1 การสํ ารวจ
สภาพ
เศรษฐกิจ
และสั งคม
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่าง
พารามิเตอร์
ความถี่
- ปี ละ 1 ครั้ง
- ประชาชนในชุมชน - สภาพเศรษฐกิจสังคม และความ
ตลอดอายุ
ในรัศมี 5 กิโลเมตร
โครงการ
รอบพื้นที่โครงการฯ คิดเห็นของ
ประชาชน ผูน้ าํ
- ประชาชนในชุมชน
ที่เป็ นสถานีตรวจวัด ชุมชน ผูน้ าํ ท้องถิ่น
และหน่วยงาน
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม
ราชการที่เกี่ยวข้อง
- ผูน้ าํ ชุมชน
- ผูน้ าํ ท้องถิ่น
- หน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง

ผลการติดตามตรวจสอบ

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม
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ความคิดเห็นต่อการดําเนินการของโครงการได้
ก่อให้เกิดผลดีและผลเสี ยต่อชุมชน
ผลดี
หัวหน้าหรื อผูแ้ ทนหน่วยงานส่ วนมากร้อยละ
30.0 ลงความเห็นว่าการมีโครงการทําให้ไฟฟ้ ามี
ความมัน่ คง/มีประสิ ทธิภาพ/ทําให้มีไฟฟ้ าใช้
เพียงพอต่อโรงงานในนิคม รองลงมาในสัดส่ วน
เท่ากันร้อยละ 20.0 ทําให้เศรษฐกิจในชุมชนดีข้ ึน
และมีกิจกรรมทําให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่ ส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู้ ทําให้แหล่งเรี ยนรู้ที่สวยงาม ที่เหลือใน
สัดส่ วนเท่ากันร้อยละ 10.0 ทําให้ประชาชนใน
พื้นที่มีงานทํา ชุมชนได้รับประโยชน์จากกองทุน
พัฒนาไฟฟ้ า และไม่แสดงความคิดเห็น
ผลเสี ย
หัวหน้าหรื อผูแ้ ทนหน่วยงานส่ วนมากคือร้อยละ
50.0ไม่แสดงความคิดเห็นใดๆ ต่อการมีโครงการ
ในพื้นที่วา่ ก่อให้เกิดผลเสี ยหรื อไม่อย่างไร
รองลงมาร้อยละ 18.8 ทําให้เกิดมลพิษทางอากาศ
เพิม่ ขึ้น ที่เหลือในสัดส่ วนเท่ากันร้อยละ 6.3 มี
ความเห็นว่า

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
-

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

T-MON218133-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

คุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม
9.1 การสํ ารวจ
สภาพ
เศรษฐกิจ
และสั งคม

5-36

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่าง
พารามิเตอร์
ความถี่
- ประชาชนในชุมชน - สภาพเศรษฐกิจ- ปี ละ 1 ครั้ง
สังคม และความ
ในรัศมี 5 กิโลเมตร
ตลอดอายุ
รอบพื้นที่โครงการฯ คิดเห็นของ
โครงการ
ประชาชน ผูน้ าํ
- ประชาชนในชุมชน
ที่เป็ นสถานีตรวจวัด ชุมชน ผูน้ าํ ท้องถิ่น
และหน่วยงาน
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม
ราชการที่เกี่ยวข้อง
- ผูน้ าํ ชุมชน
- ผูน้ าํ ท้องถิ่น
- หน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง

ผลการติดตามตรวจสอบ

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม
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ทําให้อาจทําให้อุณหภูมิในบรรยากาศสู งขึ้น ทํา
ให้มลพิษเพิ่มขึ้น มีประชากรแฝงในพื้นที่ทาํ ให้ไม่
มีงบประมาณในการพัฒนาด้านต่างๆ การบริ การ
สาธารณสุ ขไม่เพียงพอ และทําให้การจราจรใน
พื้นที่ติดขัด
ผู้นําชุ มชน
พบว่า ผูน้ าํ ชุมชนส่ วนใหญ่คือร้อยละ 96.4 ทราบ
ว่ามีโครงการอยูใ่ นพื้นที่ ที่เหลือคือร้อยละ 3.6 ที่
ไม่ทราบว่ามีโครงการอยูใ่ นพื้น โดยผูน้ าํ ชุมชน
ส่ วนมากคือร้อยละ 40.4 ทราบจากการเข้าร่ วม
ประชุมกับโครงการ รองลงมาคือร้อยละ 38.3
ทราบจากผูน้ าํ ชุมชนคนอื่นๆ และส่ วนที่เหลือ
ร้อยละ 21.3 ทราบจากเจ้าหน้าที่โครงการ และ
ทราบจากเพื่อนบ้าน
ความคิดเห็นของผูน้ าํ ชุมชนต่อผลดีและผลเสี ย
ผลดี
ผูน้ าํ ชุมชนส่ วนมากคือร้อยละ 31.0 ลงความเห็น
ว่าโครงการทําให้ชุมชนมีไฟฟ้ าใช้ รองลงมาคือ
ร้อยละ 23.8 ลงความเห็นว่าโครงการทําให้คนใน
ชุมชนมีงาน

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
-

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

T-MON218133-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

คุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม
9.1 การสํ ารวจ
สภาพ
เศรษฐกิจ
และสั งคม
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่าง
พารามิเตอร์
ความถี่
- ประชาชนในชุมชน - สภาพเศรษฐกิจ- ปี ละ 1 ครั้ง
สังคม และความ
ในรัศมี 5 กิโลเมตร
ตลอดอายุ
รอบพื้นที่โครงการฯ คิดเห็นของ
โครงการ
ประชาชน ผูน้ าํ
- ประชาชนในชุมชน
ที่เป็ นสถานีตรวจวัด ชุมชน ผูน้ าํ ท้องถิ่น
และหน่วยงาน
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม
ราชการที่เกี่ยวข้อง
- ผูน้ าํ ชุมชน
- ผูน้ าํ ท้องถิ่น
- หน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง

ผลการติดตามตรวจสอบ

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม
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ที่เหลือร้อยละ 45.2ลงความเห็นว่ามีการช่วยเหลือ
ชุมชน มีกองทุนโรงไฟฟ้ า และลงความเห็นว่าไม่
ก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชนแต่อย่างใด
ผลเสี ย
ผูน้ าํ ชุมชนส่ วนมากคือร้อยละ 70.0 ลงความเห็น
ว่าโครงการไม่ก่อให้เกิดผลเสี ยแต่อย่างใด
รองลงมาคือร้อยละ 23.3 ลงความเห็นว่าส่ งผล
กระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ที่เหลือคือร้อยละ 6.7 ลง
ความเห็นว่าก่อให้เกิดปั ญหาการจราจร และขยะ
มูลฝอย
หัวหน้ าครัวเรือนและผู้แทน
พบว่า หัวหน้าครัวเรื อนหรื อผูแ้ ทนส่ วนมากคือ
ร้อยละ 36.6 ทราบว่ามีการดําเนินการก่อสร้าง
โครงการในพื้นที่ ที่เหลือคือร้อยละ 63.4 ที่ไม่
ทราบ โดยหัวหน้าครัวเรื อนหรื อผูแ้ ทนส่ วนมาก
คือร้อยละ 50.0 ทราบจากผูน้ าํ ชุมชน รองลงมาคือ
ร้อยละ 20.5 ทราบจากเพื่อนบ้าน และผูน้ าํ ชุมชน
ส่ วนที่เหลือร้อยละ 29.4 ทราบจากเจ้าหน้าที่
โครงการ การรับสมัครงาน จากป้ ายประกาศ
ทราบด้วยตนเองเนื่องจากเป็ นคนในพื้นที่ และ
จากเคยเข้าร่ วมกิจกรรมกับโครงการ

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
-

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

T-MON218133-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

คุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม
9.1 การสํ ารวจ
สภาพ
เศรษฐกิจ
และสั งคม
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่าง
พารามิเตอร์
ความถี่
- ประชาชนในชุมชน - สภาพเศรษฐกิจ- ปี ละ 1 ครั้ง
สังคม และความ
ในรัศมี 5 กิโลเมตร
ตลอดอายุ
รอบพื้นที่โครงการฯ คิดเห็นของ
โครงการ
ประชาชน ผูน้ าํ
- ประชาชนในชุมชน
ที่เป็ นสถานีตรวจวัด ชุมชน ผูน้ าํ ท้องถิ่น
และหน่วยงาน
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม
ราชการที่เกี่ยวข้อง
- ผูน้ าํ ชุมชน
- ผูน้ าํ ท้องถิ่น
- หน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง

ผลการติดตามตรวจสอบ

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม
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ความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรื อนหรื อผูแ้ ทน ผลดี
หัวหน้าครัวเรื อนหรื อผูแ้ ทนส่ วนใหญ่คือร้อยละ
80.8 ไม่ทราบผลดีของการที่มีโครงการดําเนินการ
อยูใ่ นพื้นที่ รองลงมาคือร้อยละ 10.3 ลงความเห็น
ว่าโครงการทําให้คนในชุมชนมีงานทํา ที่เหลือคือ
ร้อยละ 8.9 ลงความเห็นว่าโครงการทําให้
เศรษฐกิจในชุมชนดีข้ ึน และทําให้มีไฟฟ้ าใช้ใน
ชุมชน
ผลเสี ย
หัวหน้าครัวเรื อนหรื อผูแ้ ทนส่ วนใหญ่คือร้อยละ
97.8 ไม่ทราบผลเสี ยของการที่มีโครงการ
ดําเนินการอยูใ่ นพื้นที่ รองลงมาคือร้อยละที่
เท่ากันคือ 1.0 ลงความเห็นว่าโครงการก่อให้เกิด
มลพิษทางสิ่ งแวดล้อม และการจราจรติดขัด ที่
เหลือคือร้อยละ 0.2 ลงความเห็นว่าโครงการทําให้
มีไฟดับบางที

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
-

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

T-MON218133-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

คุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม
9.2 ข้ อร้ องเรียน

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่าง
พารามิเตอร์
ความถี่
- ประชาชนในรอบ
- บันทึกปัญหาข้อ
- ทุก 6 เดือน
ร้องเรี ยนต่างๆ ที่
พื้นที่โครงการใน
รัศมี 5 กิโลเมตร
เกิดขึ้นของชุมชนที่
มีต่อโครงการ
และบุคคลทัว่ ไป
รวมทั้งวิธีการและ
ระยะเวลาในการ
ดําเนินการแก้ไข
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- บันทึกกิจกรรมที่
โครงการฯ
ดําเนินการร่ วมกับ
ชุมชนในพื้นที่

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง
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- โครงการได้จดั ทําแนวทางปฏิบตั ิในการบันทึก
ปัญหาข้อร้องเรี ยนต่างๆ ที่เกิดขึ้นของประชาชน
ในชุมชนรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร
และบุคคลทัว่ ไป ที่มีต่อโครงการ รวมทั้งกําหนด
ระยะเวลาในการดําเนินการแก้ไข ตามที่มาตรการ
กําหนดเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยระหว่างเดือน
กรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2561 พบว่า ไม่มีขอ้
ร้องเรี ยนเกิดขึ้น
- โครงการมีมาตรการในการคืนประโยชน์ให้กบั
ชุมชน โดยได้ดาํ เนินการสนับสนุนกิจกรรมของ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสัมพันธ์อนั ดี และ
ตอบแทนชุมชนและสังคม อาทิ สนับสนุน
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา สนับสนุนโครงการ
รักษ์ไม้ รักษ์ป่า รักษาสิ่ งแวดล้อม และโครงการ
แข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน สนับสนุน
โครงการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ
เทศบาลตําบลจอมพลเจ้าพระยา ร่ วมกิจกรรมจิต
อาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ณ ที่วา่ การอําเภอ
ปลวกแดง

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
-

-

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

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

ผลการติดตามตรวจสอบ

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

T-MON218133-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

คุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม
10. ด้ านการ
ประชาสั มพันธ์
และการมี
ส่ วนร่ วมของ
ประชาชน (ต่ อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่าง
พารามิเตอร์
ความถี่
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- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการในรัศมี 5
กิโลเมตร
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ร่ วมกิจกรรมและมอบเงินสนับสนุน ประเพณี วิ่ง
ควาย ร่ วมเป็ นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ร่ วม
กิจกกรรมการแข่งขันแรลลี่การกุศลโรงเรี ยนมาบ
ยางพร และกิจกรรมแรลลี่เพื่อการศึกษาโรงเรี ยน
ปลวกแดงพิทยาคม ร่ วมกิจกรรมประเพณี ลอย
กระทง และสนับสนุนกิจกรรมส่ งท้ายปี เก่า
ต้อนรับปี ใหม่ เป็ นต้น
- โครงการดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โรงไฟฟ้ าตาสิ ทธิ์
4 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม
ถึงธันวาคม พ.ศ. 2561 มีการจัดประชุม
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม จํานวน 2 ครั้ง ในวันที่ 12 กันยายน
และ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยมีการ
นําเสนอความคืบหน้าในการเริ่ มดําเนินโครงการ
และผลการปฏิบตั ิตามมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม รวมถึงผลการปฏิบตั ิตาม
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ของโครงการ และจัดทําบันทึกกิจกรรมดังกล่าว
ตามที่มาตรการกําหนดไว้เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข

-

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

- จัดตั้งคณะกรรมการ - ตลอดระยะ
ติดตามตรวจสอบ
ดําเนินการ
ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม และ
บันทึกสรุ ปผลการ
ดําเนินงานของ
คณะกรรมการฯ ทุก
6 เดือน

ผลการติดตามตรวจสอบ

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

T-MON218133-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)
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ผลการติดตามตรวจสอบ
- โครงการการรวบรวมข้อมูลผลการตรวจสุ ขภาพ
ของประชาชน จากโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตําบลในพื้นที่ศึกษา โครงการจึงเลือกและได้
รวบรวมข้อมูลจากโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตําบลหนองค้างคาว ซึ่ งเป็ นหน่วยงานสาธารณสุ ข
ท้องถิ่นที่คาดว่าชุมชนจะเข้ารับบริ การด้านสุ ขภาพ
มากที่สุด จากการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติ
รายงานผูป้ ่ วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค,
รง.504) ของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล
หนองค้างคาว ประจําปี พ.ศ. 2561 พบว่า มีจาํ นวน
ผูป้ ่ วยด้วยสาเหตุจากโรคระบบหายใจ รองลงมา
คือ อาการแสดงและสิ่ งผิดปกติที่พบได้จากการ
ตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบตั ิการที่ไม่
สามารถจําแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ และโรคระบบ
ย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ ไข
-
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บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

คุณภาพ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
สิ่ งแวดล้อม
จุดเก็บตัวอย่าง
พารามิเตอร์
ความถี่
11. สาธารณสุ ขและ - โรงพยาบาลส่ งเสริ ม - ติดตามภาวะ
- ปี ละ 1 ครั้ง
สุ ขภาพ
สุ ขภาพตําบลหนอง
สุ ขภาพของ
ค้างคาว
ประชาชน โดย
รวบรวมข้อมูลผล
การตรวจสุ ขภาพ
ของประชาชน จาก
โรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตําบลในพื้นที่ศึกษา
ได้แก่ โรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตําบลหนองค้างคาว
และทําการวิเคราะห์
แนวโน้มของการ
เกิดโรคเปรี ยบเทียบ
ในแต่ละปี พร้อมทั้ง
สรุ ปและวิจารณ์ผล

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

T-MON218133-SECOT

ตารางที่ 5.2-1 (ต่ อ)

