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บทสรุปผู้บริหาร
1. สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
การปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม โครงการผลิตสารตัง้ ต้นผลิตภัณฑ์ทําความ
สะอาด (ส่วนขยาย ครัง้ ที่ 1) บริษทั ลาบิกซ์ จํากัด นัน้ ได้ดําเนินการตามที่ระบุไว้ในมาตรการป้ องกันและแก้ไ ข
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อมได้ทงั ้ หมด โดยไม่เกิดอุปสรรคและปั ญหา
แต่อย่างใด โดยรายละเอียด บริษทั ลาบิกซ์ จํากัด ได้แสดงไว้ในตารางแบบรายงานผลการปฏิบตั ิต ามมาตรการ
ป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ซึง่ ปรากฏในบทที่ 2 ของรายงานฉบับนี้แล้ว
2. สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อม ของโครงการผลิตสารตัง้ ต้นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด (ส่วน
ขยาย ครังที
้ ่ 1) บริษทั ลาบิกซ์ จํากัด ได้วา่ จ้าง บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จํากัด
ให้เป็ นผูด้ ําเนินการติดตามตรวจสอบ โดยจะทําการติดตามตรวจสอบตามสถานีและดัชนีที่กําหนดไว้ในมาตรการ
ป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการฯ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1) คุณภาพอากาศ
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการฯ นัน้ ได้วา่ จ้าง บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์
แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จํากัด ให้เป็ นผูด้ าํ เนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั ่วไป
และคุณภาพอากาศทีร่ ะบายออกจากปล่องระบายอากาศเสีย ปี ละ 2 ครัง้ โดยจะทําการติดตามตรวจสอบตามสถานี
และดัชนีทกี่ าํ หนดไว้ในมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมของโครงการฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั ่วไป
การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั ่วไป ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมของโครงการฯ กําหนดให้บริษทั ฯ ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จํานวน 5 จุด ได้แก่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา บ้านเขาพุ บ้านอ่าวอุดม บ้านทุ่ง และบ้านปากทางอ่าวอุดม โดยมีดชั นี
ที่ทําการติดตามตรวจสอบปี ละ 2 ครัง้ ครัง้ ละ 7 วันต่อเนื่อง จํานวน 3 ดัชนี คือ ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่ เ กิน
10 ไมครอน เฉลีย่ 24 ชั ่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลีย่ 1 ชั ่วโมง และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลีย่ 1 ชั ่วโมง
และดัชนีทที่ ําการติดตามตรวจสอบเดือนละ 1 ครัง้ ครังละ
้ 1 วันต่อเนื่อง จํานวน 1 ดัชนี คือ เบนซีน
สําหรับ ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั ่วไป ครัง้ ที่ 1 ประจํ าปี พ.ศ. 2561
ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พบว่าทุกดัชนี มคี ่าอยู่ใ นมาตรฐานที่กําหนด พร้อมทัง้ มีการ
ติดตามตรวจสอบความเร็วและทิศทางลม จํานวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณบ้านทุ่ง และพื้นทีก่ ลุ่มโรงกลั ่นนํ้ามันไทยออยล์
โดยบริเ วณบ้า นทุ่ ง พบว่ า ความเร็ว ลมมีค่ า ระหว่ า ง 0.3-2.0 เมตรต่ อ วิน าที และทิ ศ ทางลมส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ลม
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนมาทางตะวันออก (ENE) สําหรับความเร็วลมบริเวณพื้นที่กลุ่มโรงกลั ่นนํ้ามันไทยออยล์
•

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จํากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก. 17025-2548

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการผลิตสารตัง้ ต้นผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาด (ส่วนขยาย ครัง้ ที่ 1) บริษทั ลาบิกซ์ จํากัด
ครัง้ ที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2561 (กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2561)
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ทําการตรวจวัดแบบต่อเนื่อง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2561 พบว่าความเร็วลมมีค่าระหว่าง 0-5 เมตร
ต่อวินาที โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในบทที่ 3 และภาคผนวก จ7
คุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องระบายอากาศเสีย
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องระบายอากาศเสียของโครงการฯ
กําหนดให้บริษทั ฯ ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องระบายอากาศเสีย ปี ละ 2 ครัง้ จํานวน 2
ปล่ อ ง ได้แ ก่ ปล่ อ ง Pacol (F-58301) และปล่ อ ง Hot Oil (F-58601) ประกอบด้ว ยการติดตามตรวจสอบปริม าณ
ฝุ่ นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์
สําหรับ ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ร ะบายออกจากปล่ อ ง ครัง้ ที่ 2 ประจํ าปี พ.ศ. 2561
ดําเนิ น การเมื่อ วัน ที่ 30 ตุ ล าคม พ.ศ. 2561 พบว่าดัช นี ที่ติดตามตรวจสอบมีค่าอยู่ใ นมาตรฐานที่กําหนด โดยมี
รายละเอียดแสดงไว้ในบทที่ 3
•

คุณภาพอากาศแบบต่อเนื่ องโดย CEMs ในปล่องระบายอากาศเสีย
การติดตามตรวจสอบปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) ก๊าซออกซิเจน (O2) ที่ระบายออกจาก
ปล่องระบายอากาศเสียแบบต่อเนื่องนัน้ บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม โดยได้ดําเนินการเก็บบันทึกผลการติดตามตรวจสอบไว้ที่โรงงาน
และจะนําส่งผลไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดังแสดงในภาคผนวก ก2
•

ผลการสอบเทียบอุปกรณ์ ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่ อง (CEMs)
บริษทั ลาบิกซ์ จํากัด ได้ว่าจ้าง บริษทั ซีคอท จํากัด ให้ดําเนินการสอบเทียบอุปกรณ์ ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพอากาศแบบต่อ เนื่ อง (RAA: Relative Accuracy Audit) บริษทั ลาบิกซ์ จํากัด ได้ว่าจ้าง บริษทั เอสจีเอส
(ประเทศไทย) จํากัด ให้ดําเนินการสอบเทียบเป็ นประจําทุกปี ๆ ละ 1 ครัง้ โดยในปี พ.ศ. 2561 ได้ดําเนินการสอบ
เทียบอุปกรณ์ ดงั กล่าว บริเวณปล่อง Pacol และปล่อง Hot oil เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จากผลการสอบ
เทียบพบว่าค่า Relative Accuracy ของอุปกรณ์ ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่องบริเวณปล่อง Pacol
และปล่อง Hot oil มีคา่ อยู่ใน Performance Specification โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในบทที่ 3
สําหรับการสอบเทียบอุปกรณ์ ตดิ ตามตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (RATA: Relative Accuracy
Testing Audit) เป็ นประจําทุกปี ๆ ละ 1 ครัง้ โดยในปี พ.ศ. 2561 ได้ดําเนินการสอบเทียบอุปกรณ์ ดงั กล่าว บริเวณ
ปล่ อ ง Pacol และปล่ อ ง Hot oil เมื่อ วัน ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จากผลการสอบเทีย บพบว่าค่า Relative
Accuracy ของอุปกรณ์ตดิ ตามตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่องบริเวณปล่อง Pacol และปล่อง Hot oil มีคา่ อยู่
ใน Performance Specification โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในบทที่ 3
•

2) คุณภาพนํ้าทิ้ ง
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้ าทิ้งของโครงการฯ กําหนดให้ติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้ าทิ้ง
สัปดาห์ละ 1 ครัง้ (ทุกครัง้ ที่มกี ารปล่อยนํ้ าทิ้ง) เป็ นระยะเวลา 1 ปี หลังจากดําเนินการครบ 1 ปี ให้ทําการตรวจวัด
เดือนละ 1 ครัง้ จํานวน 2 จุด คือ บริเวณจุดระบายนํ้ าเสียไปยังโรงกลั ่นนํ้ ามันไทยออยล์ จํานวน 3 จุด ได้แก่ นํ้ าทิ้ง
Oil Separator Pond นํ้าทิ้งจากหน่วย Sour Water Stripper-4 (WW to SWS 4) และนํ้าทิ้ง Process Oily Water Drum
ประกอบด้วยการติดตามตรวจสอบซีโอดี นํ้ ามันและไขมัน ซัลไฟด์ และแอมโมเนีย (แอมโมเนีย-ไนโตรเจน) และ
บริเ วณจุ ด ระบายนํ้ า จากบ่ อ พัก นํ้ า (Retention Pond) ลงรางระบายนํ้ า สาธารณะ จํ า นวน 2 จุ ด ได้แ ก่ นํ้ า ทิ้ง
บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จํากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก. 17025-2548

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการผลิตสารตัง้ ต้นผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาด (ส่วนขยาย ครัง้ ที่ 1) บริษทั ลาบิกซ์ จํากัด
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Sedimentation Basin และนํ้ าทิ้ ง Retention Pond ประกอบด้ ว ยการติ ด ตามตรวจสอบความเป็ นกรด-ด่ า ง
สารแขวนลอย (ของแข็งแขวนลอย) ซีโอดี นํ้ามันและไขมัน ซัลไฟด์ และแอมโมเนีย (แอมโมเนีย-ไนโตรเจน)
สําหรับผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้ าทิ้งของโครงการฯ ประจําปี พ.ศ. 2561 ระหว่างเดือนกรกฎาคมธัน วาคม พ.ศ. 2561 พบว่าดัช นี ที่ติดตามตรวจสอบบริเ วณนํ้ าทิ้ง Sedimentation Basin นํ้ าทิ้ง Retention Pond
นํ้าทิ้ง Oil Separator Pond และนํ้าทิ้งจากหน่วย Sour Water Stripper-4 (WW to SWS 4) มีคา่ อยู่ในมาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ ง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 (30 พฤษภาคม
พ.ศ. 2560) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 153ง วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และข้อกําหนดใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม โครงการผลิตสารตัง้ ต้นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด (ส่วนขยาย ครังที
้ ่ 1)
บริษทั ลาบิกซ์ จํากัด (หนังสือเลขที่ ทส 1009.9/3385 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559) ดังแสดงรายละเอียดในบทที่ 5
สําหรับนํ้ าทิ้ง Process Oily Water Drum ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2561 ไม่มกี ารส่งนํ้ าทิ้ง
ส่วนนี้ไปยังโรงงานปรับคุณภาพนํ้ าเสียรวมของบริษทั ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) เนื่องจากปริมาณนํ้ าเสียทีเ่ กิดขึ้น
จากส่วนนี้มนี ้อย จึงไม่มกี ารส่งออกไปบําบัด โดยปั จจุบนั ถูกรวบรวมไว้ในถังกักเก็บ ทัง้ นี้ หากมีน้ําเสียส่วนนี้เ กิดขึ้น
บริษทั ฯ จะทําการรวบรวม ดําเนินการเก็บตัวอย่างวิเคราะห์ และรายงานผลการตรวจวัดนํ้าทิ้งดังกล่าวต่อไป
3) ระดับเสียงโดยทั ่วไป
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั ่วไปของโครงการฯ กําหนดให้มกี ารติดตามตรวจสอบ ปี ละ
2 ครัง้ ครัง้ ละ 7 วันต่อเนื่อง จํานวน 2 จุด ได้แก่ บ้านทุ่ง และริมรัว้ โครงการด้านทิศตะวันตก ซึ่งประกอบด้วยการ
ติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชั ่วโมง ระดับเสียงเฉลีย่ ในเวลากลางวันและกลางคืน ระดับเสียงเปอร์เซ็น ไทล์
ที่ 90 และระดับเสียงสูงสุด
สําหรับผลการติดตามตรวจสอบระดับ เสียงบริเวณบ้านทุ่ง และริมรัว้ โครงการด้านทิศตะวันตก ครัง้ ที่ 2
ประจําปี พ.ศ. 2561 ดําเนินการระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พบว่าระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชั ่วโมง
มีค่าอยู่ในมาตรฐานที่กําหนด ส่วนดัชนีอ่นื ๆ ปั จจุบนั ยังไม่มกี ารกําหนดมาตรฐานเพื่อควบคุม โดยมีรายละเอีย ด
แสดงไว้ในบทที่ 4
4) การคมนาคม
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมของโครงการฯ กําหนดให้มกี ารบันทึกข้อมูลปริมาณรถที่
ผ่านเข้า-ออกพื้นทีโ่ ครงการ และบันทึกสถิตอิ ุบตั ิเหตุจากการจราจร พร้อมทัง้ มาตรการป้ องกันไม่ให้เกิดซํ้า หรือลด
ผลกระทบในอนาคต โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีการบันทึกปริมาณรถทีผ่ า่ นเข้า-ออกพื้นที่
โครงการ รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก จ9
5) กากของเสีย
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบกากของเสียของโครงการฯ กําหนดให้มกี ารบันทึกข้อมูลชนิดและปริมาณ
ของกากของเสียทุกครัง้ ที่ม ีการนํ าส่งไปกําจัดยังหน่ วยงานที่ร บั กําจัดกากของเสีย นอกจากนี้ทางโครงการมีการ
รายงานผ่านทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ทุ กครัง้ ที่มกี ารนํ าเข้าและส่ง ออก และรายงานตามแบบ สก. 3 ส่งกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเป็ นประจําทุกปี โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีการแจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับสิง่
ปฏิกลู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้ว โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในบทที่ 4 และภาคผนวก จ8

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จํากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก. 17025-2548

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการผลิตสารตัง้ ต้นผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาด (ส่วนขยาย ครัง้ ที่ 1) บริษทั ลาบิกซ์ จํากัด
ครัง้ ที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2561 (กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2561)
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6) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโครงการฯ กําหนดให้มกี ารติดตาม
ตรวจสอบระดับเสียงในสถานประกอบการ ระดับเสียงแบบแยกความถี่ แผนทีเ่ ส้นระดับเสียง (Noise Contour Map)
ระดับเสียงแบบติดตัวบุคคล คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ความร้อนในสถานประกอบการ ความเข้มของแสง
สว่างในสถานประกอบการ การตรวจสุขภาพพนักงาน ข้อมูลการเจ็บป่ วยและการเกิดอุบตั เิ หตุ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระดับเสียงในสถานประกอบการ
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสถานประกอบการ กําหนดให้ติดตามตรวจสอบระดับเสีย ง
เฉลี่ย 8 ชั ่วโมง และระดับ เสีย งสูง สุด ปี ล ะ 4 ครัง้ จํ านวน 3 จุ ด ได้แ ก่ บริเ วณ Gas Compressor 1 (K-58101)
บริเวณ Gas Compressor 2 (K-58301) และบริเวณ Pump Station (ระหว่าง P-58601A,B)
สําหรับผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสถานประกอบการ ประจําปี พ.ศ. 2561 ได้ดาํ เนินการติดตาม
ตรวจสอบครังที
้ ่ 3 เมือ่ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 และครังที
้ ่ 4 เมือ่ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พบว่าระดับเสียง
เฉลีย่ 8 ชั ่วโมง และระดับเสียงสูงสุด ทุกจุดติดตามตรวจสอบมีคา่ อยูใ่ นมาตรฐานทีก่ าํ หนด โดยมีรายละเอียดแสดงไว้
ในบทที่ 4
•

ระดับเสียงแบบแยกความถี่
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบระดับเสียงแบบแยกความถี่ กําหนดให้ตดิ ตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลีย่ 8
ชั ่วโมง และระดับเสียงสูงสุด ปี ละ 4 ครัง้ จํานวน 1 จุด ได้แก่ บริเวณพื้นที่ส่ว นการผลิต (ระหว่าง K-58101 กับ
K-58301)
สําหรับผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงแบบแยกความถี่ ประจําปี พ.ศ. 2561 ได้ดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบครังที
้ ่ 3 เมือ่ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 และครังที
้ ่ 4 เมือ่ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พบว่าระดับเสียง
เฉลีย่ 8 ชั ่วโมง และระดับเสียงสูงสุด ทุกจุดติดตามตรวจสอบมีคา่ อยู่ในมาตรฐานทีก่ าํ หนด โดยมีรายละเอียดแสดงไว้
ในบทที่ 4
•

แผนที่ เส้นระดับเสียง (Noise Contour Map)
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบแผนทีเ่ ส้นระดับเสียง (Noise Contour Map) บริเวณพื้นทีก่ ระบวนการผลิต
ทีม่ เี สียงดัง กําหนดให้ดําเนินการติดตามตรวจสอบทุกๆ 3 ปี ประกอบด้วยระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที และระดับเสียง
สูงสุด
สําหรับผลการติดตามตรวจสอบแผนทีเ่ ส้นระดับเสียง (Noise Contour Map) ครังล่
้ าสุด บริเวณกระบวนการ
ผลิต ได้ดําเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 จํานวน 2,606 จุด พบว่าระดับเสียง
เฉลีย่ 5 นาที และระดับเสียงสูงสุด ทุกจุดติดตามตรวจสอบมีค่าอยู่ในมาตรฐานที่กําหนด โดยมีรายละเอียดแสดงไว้
ในรายงานผลการปฏิบ ตั ิต ามมาตรการป้ อ งกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2559 สําหรับการติดตามตรวจสอบครัง้ ต่อไป บริษทั
ลาบิกซ์ จํากัด มีแผนจะดําเนินการในปี พ.ศ. 2562
•

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จํากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก. 17025-2548

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการผลิตสารตัง้ ต้นผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาด (ส่วนขยาย ครัง้ ที่ 1) บริษทั ลาบิกซ์ จํากัด
ครัง้ ที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2561 (กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2561)
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ระดับเสียงแบบติ ดตัวบุคคล
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบระดับเสียงแบบติดตัวบุคคล กําหนดให้ติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลีย่
ตลอดเวลาการทํางาน (TWA) ระดับเสียงสูงสุด และปริมาณเสียงสะสมที่ผปู้ ฏิบตั ิงานได้รบั (% Dose) ปี ละ 4 ครัง้
จํานวน 1 จุด ได้แก่ บริเวณ LABIX Process Area
สําหรับผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงแบบติดตัว บุคคล ประจําปี พ.ศ. 2561 ได้ดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบครัง้ ที่ 3 เมือ่ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 และครังที
้ ่ 4 เมือ่ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พบว่าระดับเสียง
เฉลีย่ ตลอดเวลาการทํางาน (TWA) ระดับเสียงสูงสุด และปริมาณเสียงสะสมทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านได้รบั (% Dose) ทีต่ ดิ ตาม
ตรวจสอบมีคา่ อยู่ในมาตรฐานทีก่ าํ หนด โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในบทที่ 4
•

คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ กําหนดให้ตดิ ตามตรวจสอบคุณภาพ
อากาศบริเ วณพื้น ที่กระบวนการผลิต ปี ล ะ 4 ครัง้ จํ านวน 6 จุ ด ได้แ ก่ Hot Oil Unit, Pacol Unit, Process Unit,
Distillate Union Fining, PEP Unit และ Detal Plus Unit ซึง่ ประกอบด้วยการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่ นทุกขนาด
ฝุ่ นขนาดทีส่ ามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมปอดได้ เบนซีน และไฮโดรเจนซัลไฟด์
สําหรับผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ประจําปี พ.ศ. 2561 ได้ดําเนินการ
ติดตามตรวจสอบครังที
้ ่ 3 เมือ่ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 และครังที
้ ่ 4 เมือ่ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พบว่าดัชนี
ทีต่ ดิ ตามตรวจสอบทัง้ หมดมีคา่ อยู่ในมาตรฐานทีก่ าํ หนด โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในบทที่ 4
•

ความร้อนในสถานประกอบการ
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบความร้อนในสถานประกอบการ กําหนดให้ตดิ ตามตรวจสอบสภาพความร้อน
บริเวณพื้นทีก่ ระบวนการผลิต ปี ละ 4 ครัง้ จํานวน 2 จุด ได้แก่ Pacol Unit และ Hot Oil Unit
สําหรับผลการติดตามตรวจสอบความร้อนในสถานประกอบการ ประจําปี พ.ศ. 2561 ได้ดาํ เนินการติดตาม
ตรวจสอบครังที
้ ่ 3 เมือ่ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 และครังที
้ ่ 4 เมือ่ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พบว่าอุณหภูม ิ
เวตบัลบ์โกลบเฉลีย่ ทัง้ หมดมีคา่ อยู่ในมาตรฐานทีก่ าํ หนด โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในบทที่ 4
•

ความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ กําหนดให้ติดตามตรวจสอบ
ความเข้มของแสงสว่างบริเวณห้องควบคุมการผลิต ปี ละ 4 ครัง้
สําหรับ ผลการติ ดตามตรวจสอบความเข้ม ของแสงสว่ างในสถานประกอบการ ประจํ าปี พ.ศ. 2561
ได้ดาํ เนินการติดตามตรวจสอบครังที
้ ่ 3 เมือ่ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 และครังที
้ ่ 4 เมือ่ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
พบว่าความเข้มของแสงสว่างที่ติดตามตรวจสอบทัง้ หมดมีค่าอยู่ในมาตรฐานที่กาํ หนด โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ใน
บทที่ 4
•

การตรวจสุขภาพพนักงาน
การตรวจสุขภาพพนักงานตามมาตรการของโครงการฯ นัน้ กําหนดให้มกี ารตรวจสุขภาพพนักงาน ปี ละ 1
ครัง้ ประกอบด้วยการตรวจสุขภาพพนักงานใหม่ การตรวจสุขภาพพนักงานที่มอี ายุตงั ้ แต่ 51 ปี ขน้ึ ไป และการตรวจ
สุขภาพพนักงานกลุ่มเสีย่ ง โดยในปี พ.ศ. 2561 บริษทั ลาบิกซ์ จํากัด มีการรับพนักงานเข้าใหม่ จํานวน 2 คน และมี
พนักงานที่มอี ายุตงั ้ แต่ 51 ปี ข้นึ ไป จํานวน 1 คน (ข้อมูลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม พ.ศ. 2561) ส่วนการ
•

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จํากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก. 17025-2548

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการผลิตสารตัง้ ต้นผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาด (ส่วนขยาย ครัง้ ที่ 1) บริษทั ลาบิกซ์ จํากัด
ครัง้ ที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2561 (กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2561)
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ตรวจสุขภาพพนักงานกลุ่มเสีย่ ง ของบริษทั ลาบิกซ์ จํากัด ประจําปี พ.ศ. 2561 มีผเู้ ข้ารับการตรวจการสะสมของ
สารเคมี จํานวน 30 คน จากจํานวนพนักงานทีต่ อ้ งตรวจติดตามทางอาชีวอนามัยหรือปั จจัยเสีย่ งทัง้ หมด 30 คน และ
มีผเู้ ข้ารับการตรวจสมรรถภาพการได้ยนิ จํานวน 27 คน จากจํานวนพนักงานทีต่ อ้ งตรวจตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
ทัง้ หมด 34 คน พบว่าผลการตรวจสุข ภาพปกติทงั ้ หมด (ข้อมูลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม พ.ศ. 2561)
โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในบทที่ 6
ข้อมูลการเจ็บป่ วยและข้อมูลการเกิ ดอุบตั ิ เหตุ
พนักงานของบริษทั ลาบิกซ์ จํากัด ได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบ กฎข้อบังคับเกีย่ วกับความปลอดภัยในการทํางาน
และมาตรการป้ องกันอุบตั ิเหตุและแผนฉุ กเฉินกรณีเกิดเหตุรา้ ยแรงของบริษทั ฯ อย่างเคร่งครัด โดยได้รายงานไปยัง
สํานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน จังหวัดชลบุร ี เป็ นประจําทุก 3 เดือน ซึง่ ในรายงานจะระบุกจิ กรรมส่งเสริม
ความปลอดภัย มาตรการดูแลความปลอดภัย ฯลฯ
สําหรับข้อมูลการบันทึกการเจ็บป่ วย และความปลอดภัยของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานภายในโรงงาน บริษทั ฯ
ได้บนั ทึกชั ่วโมงการทํางานทีป่ ราศจากอุบตั ิเหตุทที่ ําให้เสียเวลางานของพนักงานและผูร้ บั เหมาเป็ นประจําทุกเดือน
โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีคา่ 127,196 ชั ่วโมงการทํางาน
•

7) สภาพเศรษฐกิ จ-สังคม
การติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจ-สัง คมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อ มของ
โครงการฯ นัน้ บริษทั ลาบิกซ์ จํากัด ได้วา่ จ้าง บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จํากัด
เป็ นผูด้ าํ เนินการติดตามตรวจสอบ ปี ละ 1 ครัง้ ประกอบด้วย ประชาชนและผูน้ ําชุมชนทีอ่ ยู่โดยรอบพื้นที่โครงการใน
รัศมี 5 กิโลเมตร ชุมชนที่เป็ นที่ตงั ้ ของสถานีตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อม หน่ วยงานราชการที่เกีย่ วข้อง และสถาน
ประกอบการทีอ่ ยู่ขา้ งเคียง
สําหรับ ผลการติ ดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจ -สัง คม ประจํ าปี พ.ศ. 2561 บริษ ัท ลาบิกซ์ จํ ากัด
ดําเนินการติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจ-สัง คม ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอีย ด
แสดงไว้ในบทที่ 7

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จํากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก. 17025-2548

