แนวทางจัดทาและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการท่าเทียบเรือ หรือสิ่งล่วงลาลานาอื่นๆ
************************************
การพิจารณากาหนดเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตในส่ วนของการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม สาหรับการขอ
อนุญาตก่อสร้าง ขยายต่อเติม เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ฯ หรือต่ออายุใบอนุญาตใช้ท่าเทียบเรือและสิ่งล่วงลาลา
นาอื่นๆ และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางนา อากาศ และเสียง และประเมินผลการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขท้ายใบอนุญาตของโครงการต่างๆ นัน ล้วนเป็นหน้าที่รับผิดชอบของงานตรวจสอบและประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม สานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางนา กรมเจ้าท่า ที่ต้องกากับดูแลและตรวจติดตามให้โครงการ
ต่างๆ ปฏิ บั ติ ตามมาตรการฯ ดัง กล่ าวอย่ า งต่ อเนื่อ ง และดาเนิ นการจั ดส่ งรายงานคุณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อมตาม
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต เพื่อเป็นการป้องกัน รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบ
ที่อาจเกิดต่อประชาชนและชุมชนใกล้เคียง
ปัจจุบันการจัดทาและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมให้ แก่ กรมเจ้าท่า นัน มี ห ลากหลายรูปแบบทังในเรื่อ ง
รายละเอียดความสาคัญของเนือหาและจ านวนชุดที่จัดส่ง เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นการลด
ปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสินเปลือง จึง กาหนดให้เจ้าของโครงการหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจจาก
เจ้าของโครงการให้เป็นผู้จัดทารายงาน ถือปฏิบัติตามรูปแบบตัวอย่างรายงาน ดังนี
1. ส่วนหน้ารายงาน
1.1 ปกหน้า ประกอบด้วย ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการและสถานที่ติดต่อได้ สถานที่ตังโครงการ บริษัท
ที่ปรึกษาผู้จัดทารายงาน (ถ้ามี)
1.2 หนังสือรับรองการจัดทารายงานฯ ตามแบบ ตต.๑ หน้าที่ 5
2. บทนา
2.1 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป : ที่ตัง แผนที่ตังและภาพประกอบ การดาเนินงานโดยทั่วไป
2.2 แผนการดาเนิน การตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ตามที่ระบุไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๓. ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 ให้นาเสนอข้อมูลลงในรูปแบบตารางสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมตามที่ระบุไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติจริง (หรือไม่ได้ปฏิบัติ) ปัญหา อุปสรรค และ
การแก้ไข ให้นาเสนอเป็นแผนปฏิบัติการ (Action plan) เพื่อแก้ไขหรือบรรเทาปัญหานันๆ
มาตรการป้องกันและแก้ไข รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ
การแก้ไข
(คัดสาเนาจากมาตรการที่ได้รับ
ความเห็นชอบ)
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3.2 ในกรณีอยู่ระหว่างดาเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กาหนดไว้ใน
รายงานฯ เช่น อยู่ระหว่างติดตังอุปกรณ์ การปรับปรุงระบบ เป็นต้น ให้โครงการระบุเวลาที่คาดว่า
จะดาเนินการแล้วเสร็จ
3.3 ในการนาเสนอข้อมูลต่างๆ โครงการควรแสดงแผนภาพหรือภาพถ่ายประกอบคาอธิบายเพื่อให้เกิด
ความชัดเจนยิ่งขึน
3.4 ให้โครงการระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการริเริ่มเพิ่มเติมขึนจากที่
กาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๔. การรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 การรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ให้ เสนอแผนที่ที่ ชัดเจนของสถานที่หรือจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมตามที่ระบุ ไว้ในเงื่อนไขใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทังนี ในกรณีสถานีตรวจวัดหรือจุดตรวจวัดแตกต่างจากที่กาหนดไว้
ต้องระบุสถานที่ใหม่ให้ชัดเจนพร้อมอธิบายหาสาเหตุการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อนึ่งควรใช้แผนภาพ และ/หรือ
ภาพถ่ายจุดตรวจวัดประกอบคาอธิบาย เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึน
- ในการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ต้องเป็นไปตามหลักวิชาการหรือเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานราชการ
ซึ่งครอบคลุมตังแต่ฉลากกากับตัวอย่าง วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ วิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง (Preservation)
และจานวนตัวอย่าง (Sample size) เป็นต้น นอกจากนีควรเสนอภาพถ่ายขณะเก็บตัวอย่างประกอบคาอธิบาย
พร้อมทังระบุสภาพแวดล้อมในขณะที่เก็บตัวอย่างเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ต่อไป ทังนี ผู้เก็บตัวอย่างจะต้อง
มีความรู้โดยจบการศึกษาในด้านที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างหรือผ่านการอบรมจากหน่วยงานราชการ หรือ
สถาบันที่ได้รับการรับรอง
- ในการรายงานการวิเคราะห์ตั วอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เสนอหลักฐานการแสดงการควบคุม
คุณภาพผลการวิเคราะห์ให้ครอบคลุมตามหลักวิชาการทุกประเด็น โดยเสนอข้อมูล เช่น ผู้เก็บตัวอย่าง ผู้
วิเคราะห์ตัวอย่าง ผู้ควบคุมคุณภาพและรายงานผล วันเดือนปี ที่เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่าง สาเนา
หนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เอกชน (Analytical Laboratory) จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งต้องแสดงประเภทดัช นีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ห้ องปฏิบัติการนันได้รับอนุญาตให้ทาการวิเคราะห์ และ
กระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ (Analytical Procedure & Analytical Methods) ตามวิธี
มาตรฐานที่หน่วยงานราชการกาหนด เป็นต้น อนึ่งในรายงานผลการวิเคราะห์ หากพบว่าไม่สามารถตรวจวัด
ค่าได้ (Not-Detectable) ให้โครงการระบุ Detection Limit ของวิธีการตรวจวิเคราะห์ที่ใช้ด้วย
- ในการวิเคราะห์ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้โครงการวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบ
กับ ค่ า มาตรฐานคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มของประเทศไทย ทั งนี ในกรณี ที่ ร ายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบได้กาหนดเกณฑ์ไว้โดยเฉพาะ ให้โครงการวิเคราะห์เปรียบเทียบเกณฑ์ที่ระบุ
ไว้ในรายงานดังกล่าว สาหรับกรณีที่ ปรากฏว่ายังไม่มีการประกาศใช้ค่า มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทย โครงการอาจน าเสนอผลการตรวจวัดโดยการเปรียบเทียบค่ามาตรฐานหรือค่าอ้างอิงของ
ต่างประเทศ อนึ่งในการวิเคราะห์ผลโครงการต้องวิเคราะห์โดยพิจารณาแนวโน้มผลการตรวจวัดค่าดัชนี
คุณภาพสิ่งแวดล้อมนันว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากในการตรวจวัดครังที่ผ่านมาหรือไม่ อย่างไร ย้อนหลังเป็น
เวลาต่อเนื่องกันอย่างน้อย 1 - 2 ปี พร้อมทังเสนอแนะแนวทางการเฝ้าระวังหรือแก้ไขปัญหา ในกรณีพบว่ามี
แนวโน้มเกินค่ามาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กาหนดหรือมีค่าสูงมากขึนเรื่อยๆ อย่างมีนัยสาคัญ
- ในกรณีที่ตรวจพบค่าดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานหรือเกินเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการต้องวิเคราะห์หาสาเหตุระบุการแก้ไขปัญหา หรือเสนอ
แผนปฏิบัติการในการบรรเทาหรือแก้ไขปัญหา โดยให้มีรายละเอียดดังกล่าวแล้วในหัวข้อ 3.1
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4.2 การนาเสนอผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ให้น าเสนอข้อมูล ลงในตารางสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม (รายละเอียดใน
ตัวอย่างหน้าที่ 7 - 15 ) ซึ่งประกอบด้วย
(1) ตารางผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ / ผลการตรวจวัด NO2 และ SO2
(2) ตารางผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง
(3) ตารางผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียงในสถานประกอบการ/ในชุมชน
(4) ตารางผลการตรวจวัดคุณภาพนาทิง
(5) ตารางผลการตรวจวัดคุณภาพนาผิวดิน
(6) ตารางผลการตรวจวัดคุณภาพนาใต้ดิน
(7) ตารางผลการตรวจวัดคุณภาพนาทะเล
(8) ตารางผลการติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางนา
(๙) ตารางสรุปคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมการหาสาเหตุและแผนการแก้ไข
5. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.1 ให้ ส รุ ป รายละเอี ย ดโครงการและการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ด าเนิ น การหรื อ ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ/หรือ
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างมีนัยสาคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงระบบบาบัดมลพิษ และ
เปลี่ ยนแปลงประเภทเชือเพลิง เป็นต้น พร้อมทังระบุขันตอนหรือความก้าวหน้าการดาเนินการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว
5.2 ให้สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่โครงการ โดยแยกออกตามประเภทของมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6. เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) ให้แก่กรมเจ้าท่า โดยมีความยาวไม่ควรเกิน 3๐ หน้ากระดาษ
A4 พิมพ์ทังด้านหน้าและด้านหลัง จานวน ๑ ฉบับ
7. บันทึกข้อมูลรายงานลงในแผ่น CD-ROM จัดส่งให้แก่กรมเจ้าท่า จานวน 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วย
7.1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจา 6 เดือน (ฉบับสมบูรณ์) ทีเ่ สนอให้แก่ สผ. (ถ้ามี)
7.2 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) ทีเ่ สนอให้แก่กรมเจ้าท่า
8. การเสนอรายงาน ให้จัดส่ง 2 ครังต่อปี คือ รายงานผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน
ให้ส่งภายในเดือนกรกฎาคมของปีนัน และรายงานผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม
ให้ส่งภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป หรือจัดส่งรายงานฯ ตามที่กาหนดไว้ในเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตฯ
9. หากโครงการให้ บริ ษัทที่ป รึกษาดาเนินการจัดส่งรายงานฯ แทน ให้ บริษัทที่ปรึกษาแนบหนัง สือมอบ
อานาจมาด้วย
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10. ภาคผนวก
10.1 สาเนาหนังสือเห็นชอบจาก สผ. ในกรณีที่โครงการฯ ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA)
10.2 สาเนาใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือ พร้อมเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตฯ ที่โครงการต้องยึดถือปฏิบัติฉบับ
ล่าสุด
10.3 ภาพประกอบคาอธิบาย หรือเอกสารเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตรการ
10.4 สาเนาผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมจากห้องปฏิบัติการที่ขึนทะเบียน
10.5 สาเนาหนังสือการรับรอง Calibration จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
10.6 เอกสารอื่นๆ ที่จาเป็น เช่น สาเนาหนังสืออนุญาตขึนทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน หนังสือ
มอบอานาจ ฯลฯ
หมายเหตุ
1. หากโครงการไม่ ดาเนิ น การจั ดส่ งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ หรือจั ดส่ งล่ าช้ากว่ากาหนด
กรมเจ้าท่าจะนารายชื่อโครงการขึนเว็ ปไซต์ของกรมฯ และส่งเจ้าหน้าที่ทาการตรวจติดตามอย่างเข้มงวด
ต่อไป
2. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
นางสาวฐานิญา ตัณฑวณิช
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
งานตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กลุ่มสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2234-3832, 0-2236-7907

รวบรวมโดย งานตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กลุ่มสิ่งแวดล้อม สานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางนา
กรมเจ้าท่า, ตุลาคม ๒๕๕9
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แบบ ตต.1
หนังสือรับรองการจัดทารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการท่าเทียบเรือ หรือสิ่งล่วงลาลานาอื่นๆ

วันที่ .............. เดือน ............................................พ.ศ. ..................
หนังสือรับรองฉบับนี ขอรับรองว่า ...........................................................................................
เป็นผู้จัดทารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ...........................................................................................................
ของ ...................................................... ประจาเดือน .................................................................................. โดย
มีคณะผู้จัดทารายงาน ดังต่อไปนี

ผู้จัดทารายงาน
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

ลายมือชื่อ

ตาแหน่ง

....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................

.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

ขอแสดงความนับถือ
.................................................
ตาแหน่ง...................................
(ประทับตราบริษัท)
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บทนา
รายละเอียดโครงการโดยสังเขป
1. ชื่อโครงการ .................................................................................................................................................
2. ประเภทท่าเทียบเรือ
ท่ า เที ย บเรื อ ขนาดไม่ เ กิ น 500 ตั น กรอส

ท่ า เที ย บเรื อ ขนาดเกิ น กว่ า 500 ตั น กรอส

3. เริ่มดาเนินโครงการ ปี พ.ศ. .........................................................................................................................
4. สถานที่ตัง ....................................................................................................................................................
5. ชื่อเจ้าของโครงการ .....................................................................................................................................
6. กรณี โครงการท่ า เที ย บเรื อ ขนาดเกิ น กว่ า 500 ตั น กรอส
โครงการต้ อ งผ่ า นการพิ จ ารณาของคณะกรรมการผู้ชานาญการ โดยได้รับความเห็นชอบ
ตามหนังสือ สผ ที่ ........................................... ลงวันที่ ............ เดือน ................................ พ.ศ. ..............
7. กรณี โครงการท่าเทีย บเรื อ ขอเปลี่ ย นวัตถุประสงค์ห รือ ประเภทการใช้ท่า เทียบเรื อขนาดไม่ เกิน ๕๐๐
ตันกรอส ให้สามารถใช้เทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอส ได้
โครงการได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนวัตถุประสงค์ฯ เมื่อวันที่ ............. เดือน ............................ พ.ศ. .................
8. โครงการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตามที่กาหนดในเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตฯ
เลขที่ ................................................................ ลงวันที่ ..............................................................................
9. โครงการได้นาเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้แก่กรมเจ้าท่า ครังสุดท้าย
เมื่อวันที่ ........................ เดือน ....................................................................... พ.ศ. ...................................
10. รายละเอียดโครงการ
(1) สถานภาพการดาเนินการในปัจจุบัน
(2) แผนผังแสดงรายละเอียดของโครงการ (Layout)
(3) วัตถุดิบที่ใช้
(4) ผลิตภัณฑ์
(5) การขนส่งวัตถุดิบและการผลิต
(6) กระบวนการผลิต
(7) ภาวะมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตและระบบควบคุม
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ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ตัวแปรสารมลพิษ
วัน เดือน ปี

สถานที่เก็บ
ตัวอย่าง

ระยะทางจาก
จุดกาเนิด
มลพิษ (ม.)

ปริมาณฝุ่น
24 ชม.
3
(ug/m )
TSP

PM10

ปริมาณ SO2
3

(ug/m )

ปริมาณ
NO2 1 ชม.
3

1 ชม.

24 ชม.

หมายเหตุ
……..

……..

(ug/m )

หมายเหตุ : ระบุตาแหน่งของสถานีตรวจวัดอยู่ใต้ /เหนือลม เมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งกาเนิดมลสารและสภาวะ
ผิดปกติในขณะที่ทาการเก็บตัวอย่างอากาศ
ชื่อผู้ตรวจวัด / บริษัท ..........................................................................................................................................
ชื่อผู้บันทึก ............................................................................................................................. ..............................
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม .......................................................................................................................................
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม ..............................................................................................
ชื่อผู้วิเคราะห์ ........................................... เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ ..................................................................
วิธีการวิเคราะห์/ตรวจวัด......................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ .......................................................................................................................... ............................
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ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง
โครงการ ............................................................... ของบริษัท ..................................................................................
จัดทารายงานโดย ............................................................................................................................. ..........................
ระหว่างเดือน .............................................. พ.ศ. ............... ถึงเดือน ............................................. พ.ศ. ................
วัน เดือน ปี

เวลา
รายชั่วโมง*

ชื่อสถานี
ตรวจวัด

ระยะทางจากจุด
กาเนิดมลพิษ (ม.) อุณหภูมิ
(°C)

ตัวแปรด้านอุตุนิยมวิทยา
ความดัน ความเร็วลม
สภาพท้องฟ้า**
ทิศทางลม
(mbar)
(m/sec)
(Sky conditions)

ชื่อผู้ตรวจวัด / บริษัท ................................................................................................................................................
ชื่อผู้บันทึก ............................................................................................................................. ....................................
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม ............................................................................................................................. .................
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม ....................................................................................................
ชื่อผู้วิเคราะห์ ........................................... เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ ........................................................................
วิธีการวิเคราะห์/ตรวจวัด......................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ ............................................................................................................................. ...............................
หมายเหตุ : * แสดงเวลารายชั่วโมง จานวน 24 ชั่วโมง
** สภาพท้องฟ้า (Sky conditions) เป็นไปตามเกณฑ์ของ
Pasquill Stability Categories
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ผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียงในสถานประกอบการ/ในชุมชน
โครงการ ............................................................... ของบริษัท .............................................................................
จัดทารายงานโดย .................................................................................................................................................
ช่วงเวลาระหว่างเดือน ..................................... พ.ศ. ............... ถึงเดือน ................................... พ.ศ. ................
ชื่อสถานีตรวจวัด : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
ตาแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : ……………………………………………………………………………………………………………
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) ………………………………………………………………………….
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : ……………………………………………………………
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref. dB (A)) : ……………………………………………………………….
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัด Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A)): …………..
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : ……………………………………………………………………………………………………..
เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ………………………………………………………………………………………
ช่วงเวลา

ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB(A))
วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี

08.00 – 09.00
09.00 – 10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00

Leq <8>*
Leq <24>**
Ldn
Lmax ***
ค่ามาตรฐาน 8 ชั่วโมง/24 ชั่วโมง
ค่ามาตรฐานสูงสุด
หมายเหตุ : * ค่าเฉลี่ย 8 ชัว่ โมง ** ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

*** ค่าสูงสุด Sound Pressure Level ในช่วงเวลา 8 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง
ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท............................................................................................................................. .......................
ชื่อผู้บันทึก .................................................................................................................................................................
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม ............................................................................................................................. ................
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม ....................................................................................................
ชื่อผู้วิเคราะห์ ........................................... เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ ........................................................................
วิธีการวิเคราะห์/ตรวจวัด............................................................................................................................. ...............
เบอร์โทรศัพท์ ........................................................................................................................................... .................
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ผลการตรวจวัดคุณภาพนาทิง
โครงการ ............................................................... ของบริษัท ..................................................................................
จัดทารายงานโดย ............................................................................................................................. ..........................
ระหว่างเดือน .............................................. พ.ศ. ............... ถึงเดือน ............................................. พ.ศ. ................
สถานี/
ตาแหน่ง
ตรวจวัด

ดัชนี
คุณภาพ
นาทิง

1. สถานี...

pH

หน่วย

ผลการตรวจวัด

(1)

ค่าสูงสุด/
(2)
ค่าต่าสุด ค่ามาตรฐาน

วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปี

SS
COD
BOD
…..
…..
2. สถานี...

หมายเหตุ : (1) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
(2) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง ............................................................................................................................. ...........................
ชื่อผู้บันทึก ................................................................................................................................................. ................
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม .............................................................................................................................................
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม ....................................................................................................
ชื่อผู้วิเคราะห์ ........................................... เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ ........................................................................
วิธีการวิเคราะห์/ตรวจวัด............................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ ............................................................................................................................. ...............................
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ผลการตรวจวัดคุณภาพนาผิวดิน
โครงการ ............................................................... ของบริษัท ..................................................................................
จัดทารายงานโดย .......................................................................................................................................................
ระหว่างเดือน .............................................. พ.ศ. ............... ถึงเดือน ............................................. พ.ศ. ................
สถานี/
ตาแหน่ง
ตรวจวัด

ดัชนี
คุณภาพ
นาผิวดิน

1. สถานี...

pH

ผลการตรวจวัด

หน่วย
วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี

(1)

ค่าสูงสุด/
(2)
ค่าต่าสุด ค่ามาตรฐาน
วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปี

DO
BOD
Temp.
…..
…..
2. สถานี...

หมายเหตุ : (1) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
(2) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน ทังนี ค่ามาตรฐานขึนอยู่กับประเภทของแหล่ง
นาผิวดิน
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง ........................................................................................................................................................
ชื่อผู้บันทึก ............................................................................................................................. ....................................
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม .................................................................................................................................. ...........
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม ....................................................................................................
ชื่อผู้วิเคราะห์ ........................................... เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ ........................................................................
วิธีการวิเคราะห์/ตรวจวัด............................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ ............................................................................................................................. ...............................
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ผลการตรวจวัดคุณภาพนาใต้ดิน
โครงการ ............................................................... ของบริษัท ..................................................................................
จัดทารายงานโดย .......................................................................................................................................................
ระหว่างเดือน .............................................. พ.ศ. ............... ถึงเดือน ............................................. พ.ศ. ................
สถานี/
ตาแหน่ง
ตรวจวัด

ดัชนี
คุณภาพ
นาใต้ดิน

1.สถานี...

pH

ผลการตรวจวัด

หน่วย
วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี

(1)

ค่าสูงสุด/
(2)
ค่าต่าสุด ค่ามาตรฐาน
วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปี

SS
BOD5
…..
…..
2. สถานี...

หมายเหตุ : (1) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
(2) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง ........................................................................................................................................................
ชื่อผู้บันทึก ............................................................................................................................. ....................................
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม ............................................................................................................................. ................
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม ....................................................................................................
ชื่อผู้วิเคราะห์ ........................................... เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ ........................................................................
วิธีการวิเคราะห์/ตรวจวัด............................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ ............................................................................................................................................................
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ผลการตรวจวัดคุณภาพนาทะเล
โครงการ ............................................................... ของบริษัท ..................................................................................
จัดทารายงานโดย ................................................................................................................................... ....................
ระหว่างเดือน .............................................. พ.ศ. ............... ถึงเดือน ............................................. พ.ศ. ................
สถานี/
ตาแหน่ง
ตรวจวัด

ดัชนี
คุณภาพ
นาทะเล

1.สถานี...

pH

ผลการตรวจวัด

หน่วย
วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี

(1)

ค่าสูงสุด/
(2)
ค่าต่าสุด ค่ามาตรฐาน
วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปี

DO
Salinity
Temp.
…..
…..
2. สถานี...

หมายเหตุ : (1) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
(2) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน
ระดับความลึกจากผิวนาทะเล ณ จุดเก็บตัวอย่าง .....................................................................................................
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง ............................................................................................................................. ...........................
ชื่อผู้บันทึก ............................................................................................................................. ....................................
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม .............................................................................................................................................
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม ....................................................................................................
ชื่อผู้วิเคราะห์ ........................................... เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ ........................................................................
วิธีการวิเคราะห์/ตรวจวัด............................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ ............................................................................................................................. ...............................
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ผลการติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางนา
(ผลการติดตามตรวจสอบแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์)
โครงการ ............................................................... ของบริษัท ..................................................................................
จัดทารายงานโดย ................................................................................................................................................. ......
ระหว่างเดือน .............................................. พ.ศ. ............... ถึงเดือน ............................................. พ.ศ. ................
ชนิดแพลงก์ตอนพืช/แพลงก์ตอนสัตว์ (1)

ปริมาณแพลงก์ตอน (หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร)
วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี

แพลงก์ตอนพืช
ดิวิชั่น ..…….
ชัน………..
วงศ์.............
Cyclotella sp.
Skeletonema sp.
…………..
แพลงก์ตอนสัตว์
ไฟลัม............
ชัน..............
Calanoid Copepod
Ostacod
จานวนชนิดแพลงก์ตอนพืช/
จานวนชนิดแพลงก์ตอนสัตว์ (2)
ปริมาณแพลงก์ตอนพืชทังหมด/
ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์ทังหมด (3)
ดัชนีความหลากหลายแพลงก์ตอนพืช/
ดัชนีความหลากหลายแพลงก์ตอนสัตว์ (4)
ดัชนีความสม่าเสมอแพลงก์ตอนพืช/
ดัชนีความสม่าเสมอแพลงก์ตอนสัตว์ (5)

หมายเหตุ : (1) ตารางนีสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการรายงานด้านนิเวศวิทยาทางนาอื่นๆ ได้ เช่น สัตว์หน้าดิน
สัตว์นาวัยอ่อน ฯลฯ
(2) จานวนรวมของชนิดแพลงก์ตอนพืช/แพลงก์ตอนสัตว์ที่พบทังหมดในแต่ละวันที่สารวจ
(3) ปริมาณรวมของแพลงก์ตอนพืช/แพลงก์ตอนสัตว์ที่พบทังหมดในแต่ละวันที่สารวจ
(4) คานวณหาค่าดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช/แพลงก์ตอนสัตว์ ตามหลักวิชาการ
(5) คานวณหาค่าดัชนีความสม่าเสมอของแพลงก์ตอนพืช/แพลงก์ตอนสัตว์ ตามหลักวิชาการ

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง ........................................................................................................................................................
ชื่อผู้บันทึก ............................................................................................................................. ....................................
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม .............................................................................................................................................
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม ....................................................................................................
ชื่อผู้วิเคราะห์ ........................................... เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ ........................................................................
วิธีการวิเคราะห์/ตรวจวัด............................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ ................................................................................................................................ ............................
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สรุปคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการแก้ไข
โครงการ ............................................................... ของบริษัท ..................................................................................
จัดทารายงานโดย ............................................................................................................................. ..........................
ระหว่างเดือน .............................................. พ.ศ. ............... ถึงเดือน ............................................. พ.ศ. ................
คุณภาพ
(1)
สิ่งแวดล้อม

รายการ/ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์
ที่กาหนด

วัน/เดือน/ปี
(2)
และความถี่

ตาแหน่งหรือสถานที่
ที่พบ

(3)

ปัญหา/อุปสรรค

การแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ
ในภาพรวม (4)

หมายเหตุ : (1) รวมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกายภาพ ชีวภาพ และอื่นๆ ที่ระบุเป็นเงื่อนไขไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) ความถี่ของการตรวจพบว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กาหนดในใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(3) ระบุปัญหา/อุปสรรค และสาเหตุ
(4) ขันตอนการแก้ไข และแผนปฏิบัติการแก้ไข (ดูหัวข้อ 3.1)
ชื่อผู้บันทึก .................................................................................................................................................................
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุมข้อมูล............................................................................................................................. .........
เบอร์โทรศัพท์ ..................................................................................................................................................... .......
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เอกสารอ้างอิง
สานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552,
แนวทางการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพในรายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม,
กรุงเทพฯ
สานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2557,
ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย, กรุงเทพฯ
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