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บทที่ 5
สรุ ปการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

สรุ ปผลการปฏิบัตติ ามมาตรการลดผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ของโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอท-

ทีลีน ชนิดความหนาแน่นสูง ในด้านต่างๆ ที่ได้กาํ หนดไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ประกอบด้วย ผลการปฏิบตั ิของโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสู ง โรงงานที่ 1
(HDPE#1 Plant) หน่วยเตรี ยมคะตะลิสต์ R-1 หน่วยเตรี ยมคะตะลิสต์ C-1 และหน่วยผลิตเม็ดพลาสติก
Compound#1 สามารถสรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการได้ดงั นี้
ด้ านคุณภาพอากาศ
โรงงานได้จดั ให้มีการตรวจสอบระบบวาล์วควบคุม (Control Valve) และอุปกรณ์ควบคุม
เป็ นประจํา ตาม Preventive Maintenance Programme จัดให้มีการควบคุมและตรวจสอบการทํางานของ
ระบบหอเผา (Flare) มีการติดตั้งหน่วยการนําโพรไพลีนกลับมาใช้ในกระบวนการผลิต (Propylene
Recovery Unit) เพื่อส่ งก๊าซโพรไพลีนกลับไปผ่านกระบวนการนํากลับมาใช้ใหม่ ที่บริ ษทั ระยองโอเลฟิ นส์ จํากัด (ROC) มีการจัดทําข้อมูลการระบายสารอินทรี ยร์ ะเหยง่าย (VOCs) ที่มาจาก Point Source และ
Fugitive Source จากแหล่งต่างๆ ทําการติดตั้งระบบ Bag Filter เพื่อลดปริ มาณฝุ่ นที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
ผลิตที่หน่วยผลิตเม็ดพลาสติก Compound #1 และศึกษาความเป็ นไปได้เพื่อปรับปรุ งระบบส่ งก๊าซไปยังหอ
เผา (Flare) เพื่อลดการระบายเฮกเซนที่ปล่อง Solvent Vent ของหน่วยเตรี ยมคะตะลิสต์ R-1
ด้ านคุณภาพนํา้
โรงงานมีการกักนํ้าทิ้งไว้ในบ่อกักนํ้าทิ้งรวมให้นานขึ้น หากพบว่านํ้ามีอุณหภูมิ สู งกว่า 40
องศาเซลเซียส และตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้งบริ เวณ API Separator ทุกเดือน สําหรับนํ้าเสี ยจาก
การใช้ภายในสํานักงาน ได้ส่งไปบําบัดที่บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ส่ วนนํ้าเสี ยจาก
กระบวนการผลิต การซ่อมบํารุ ง รักษาเครื่ องจักร และการทําความสะอาดพื้นโรงงานและบริ เวณการผลิต
จะเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสี ย ซึ่งประกอบด้วย Powder Separator, API Oil Separator และบ่อพักนํ้าเสี ย
(Check Pond) และมีการตรวจสอบคุณภาพนํ้าก่อนปล่อยออกนอกโรงงาน สร้างคันกั้นสู ง 15 เซนติเมตร
บริ เวณจุดที่มีการติดตั้งเครื่ องจักรใหม่ของโรงงาน HDPE#1 ที่อาจมีการปนเปื้ อนของนํ้ามันและสารเคมี
เพื่อกักเก็บนํ้าฝนที่อาจปนเปื้ อนนํ้ามันและสารเคมี ก่อนส่ งไปบําบัดต่อไป มีการบําบัดนํ้าเสี ยจากการ
กระบวนการผลิตโดยผ่าน Wastewater Treatment Unit ของหน่วยเตรี ยมคะตะลิสต์ R-1 ให้ได้คุณภาพนํ้า
ในระดับหนึ่ง ก่อนส่ งไปเผากําจัดที่บริ ษทั ภายนอก สําหรับหน่วยผลิตเม็ดพลาสติก Compound #1
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บทที่ 5
สรุ ปการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

ได้จดั ให้มีบ่อดักเม็ดและผงพลาสติก และมีการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพนํ้าเป็ นประจําทุกเดือน
ด้ านระดับเสี ยง
โรงงานได้กาํ หนดระดับเสี ยงของเครื่ องจักรอุปกรณ์ต่างๆ จากบริ ษทั ผูข้ ายไม่ให้เกิน 85 เดซิเบล
เอ ในระยะ 1 เมตร จากแหล่งกําเนิด สําหรับเครื่ องจักรอุปกรณ์ที่เป็ นแหล่งกําเนิดเสี ยงดัง มากกว่า 85 เดซิเบลเอ
จะจัดให้มีติดตั้ง Insulation ที่เครื่ องจักรเพื่อลดระดับเสี ยง มีแผนการตรวจสอบและซ่อมบํารุ งรักษา เครื่ องจักร
อุปกรณ์อยูเ่ สมอ จัดทํา Noise Contour เพื่อกําหนดเขตพื้นที่เสี ยงดัง และติดตั้งป้ ายเตือน เพื่อให้พนักงาน
ที่เข้าไปปฏิบตั ิงานบริ เวณนั้นจะต้องสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันเสี ยง โดยได้จดั เตรี ยมอุปกรณ์ป้องกันเสี ยงให้
พนักงานอย่างเหมาะสม โดยให้ไว้เป็ นของส่ วนตัวแต่ละบุคคล
ด้ านการจัดการของเสี ยของแข็ง
โรงงานได้ดาํ เนินการรวบรวมของเสี ยประเภทต่างๆ เพื่อส่ งไปกําจัด ดังนี้
(1)

โพลีเมอร์นอกเกรดรวบรวมใส่ ถุงมัดปาก ส่ งไปจําหน่ายที่ หจก. อาร์เอส พลาสติก

และ หจก. มาบตาพุดไทยเพรส
(2)

กากสารเร่ งปฏิกิริยาประเภท Off-Spec. จะถูกทําลายด้วยกรดก่อนรวบรวมใส่ ถงั 200 ลิตร

และกากสารเร่ งปฏิกิริยาในหน่วยทําให้บริ สุทธิ์ จะถูกรวบรวมใส่ ภาชนะปิ ดมิดชิด หลังจากนั้นจะส่ งไป
กําจัดที่บริ ษทั อัคคีปราการ จํากัด
(3)

กากของเสี ยจาก Wastewater Treatment Unit ซึ่งเป็ นกากตะกอนปูนขาว (Lime

Sludge) จะส่ งไปกําจัดด้วยวิธีการเผาที่บริ ษทั อัคคีปราการ จํากัด
(4)

ภาชนะบรรจุ Additive ส่ งไปจําหน่ายให้บริ ษทั เกียรติขจร รี ไซเคิล จํากัด

(5)

นํ้ามันที่ใช้แล้วจากเครื่ องจักร (Oil Waste) จะรวบรวมใส่ ถงั 200 ลิตร และส่ งไปกําจัด

ที่บริ ษทั เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จํากัด
(6)

ขยะมูลฝอยทัว่ ไป โรงงานมีการจัดหาถังขยะตามตําแหน่งที่กาํ หนด ให้มีการทิ้งขยะ

และเก็บรวบรวมขยะไปที่แผนกพัสดุ จากนั้นนําส่ งกําจัดที่สาํ นักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุดต่อไป
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บทที่ 5
สรุ ปการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

ด้ านการคมนาคมขนส่ ง
โรงงานได้จดั ให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ดูแลเรื่ องการจราจรภายในโรงงาน
และใช้ระบบ CCTV Monitor การจราจรตลอดเวลา พร้อมกําหนดความเร็ วไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
กําหนดเส้นทางเข้า-ออก มีการควบคุมนํ้าหนักรถบรรทุก มีการจดบันทึกจํานวนรถขนส่ งสิ นค้าเข้า-ออก
พร้อมทั้งจัดทําสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุดา้ นการขนส่ ง มีสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงติดอยูท่ ี่รถขนส่ งคะตะลิสต์
ตลอดเวลา และมีแผนฉุกเฉิ นเกี่ยวกับการขนส่ งคะตะลิสต์
ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทัว่ ไป
โรงงานได้จดั ตั้งคณะกรรมการบริ หารงานด้านความปลอดภัย และนําระบบ มอก. 18001
มาใช้ในการบริ หารงานด้านความปลอดภัย เพื่อดูแลงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่างๆ ภายใน
โรงงาน ร่ วมกับโรงงานในพื้นที่ TPE Site # 1 โดยดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
(1)

จัดเตรี ยมอุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลพื้นฐาน

และอุปกรณ์ดบั เพลิง

พร้อมทั้งการตรวจสอบอุปกรณ์และทดสอบการใช้งานเป็ นประจํา มีทีมดับเพลิง มีวิธีการ/ขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิกรณี เกิดเหตุการณ์รั่วไหลของสารเคมี (Pre-incident Plan) และมีการซ้อมแผนฉุกเฉินเป็ นประจํา
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
(2)

จัดให้มีหน่วยงานความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในโรงงาน

และมีระบบ CCTV ดูแลการจราจร รวมทั้งการจัดทําสถิติอุบตั ิเหตุภายในโรงงาน
(3)

จัดให้มีสถานพยาบาล รถพยาบาล พร้อมทั้งอุปกรณ์ฉุกเฉิ นในรถพยาบาล และมี

พยาบาลประจําสถานพยาบาล
(4)

จัดให้มีการตรวจสุ ขภาพและสมรรถภาพของร่ างกายประจําปี อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

เพื่อเก็บประวัติ และเฝ้ าระวังโรคจากการทํางาน โดยปี พ.ศ.2562 บริ ษทั ฯ มีการรดําเนินการตรวจสุ ขภาพ
ให้แก่พนักงาน ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 และดําเนินการตรวจสุ ขภาพสําหรับพนักงานใหม่ก่อนเข้า
งานเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
(5)

จัดให้มีการอบรม เผยแพร่ ความรู ้ดา้ นความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม เช่น กฎหมาย

ด้านความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม การประเมินความเสี่ ยง การวางแผนงานด้านสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น มีการ
จัดทําเอกสารความปลอดภัยเผยแพร่ แก่พนักงาน
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(6)

บทที่ 5
สรุ ปการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

มีการใช้ระบบ Work Permit ในการควบคุมงานซ่อม และการประเมินความเสี่ ยง JSA

ก่อนดําเนินการซ่อม พร้อมทั้งมีระบบ Lock Out/Tag Out อุปกรณ์ไฟฟ้ าก่อนทําการซ่อม
(7)

จัดให้มีระบบไฟฟ้ าสํารองในกรณี ฉุกเฉิน เป็ นแบบ Diesel Generator และ UPS

(8)

มีการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน (Safe Guards) ในกระบวนการผลิตและยูทิลิต้ ีที่จาํ เป็ น

เพื่อป้ องกันอันตราย
(9)

จัดให้มีกิจกรรมด้านความปลอดภัย เช่น Safety Inspector, Safety Talk, KYT Unsafe

Killer Programme เป็ นต้น
(10) โรงงานได้จดั ให้มีระบบความปลอดภัยต่างๆ เช่น Gas Detector, Smoke Detector
ระบบดับเพลิงแบบฮาลอน Bund Wall รอบถังเก็บบิวทีนและเฮกเซน Water Spray Sprinkler แบบ
อัตโนมัติ ระบบ Mobile Foam Car ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบ Siren ระบบไฟฟ้ าแบบ Explosion Proof
ระบบป้ องกันฟ้ าผ่า เสาล่อฟ้ า ระบบ Interlock และระบบ Alarm เป็ นต้น
(11) มีระบบควบคุมปฏิกิริยาโดยคอมพิวเตอร์ (DCS) โดยมีการตรวจสอบความดัน อุณหภูมิ
อัตราการไหล พร้อมทั้งมีระบบ Alarm เตือนกรณี ผดิ ปกติ
(12) ท่อลําเลียงถูกวางไว้บนฐานรองรับเหนือพื้น เพื่อลดโอกาสการถูกชนชํารุ ด มี Block
Valve สัง่ ปิ ดได้จากห้องควบคุมส่ วนกลาง และให้มีการบํารุ งรักษาสภาพของระบบท่อลําเลียงให้มีสภาพดี
อยูเ่ สมอ
ด้ านการประเมินผลกระทบทางสุ ขภาพ
โรงงานได้ดาํ เนินการศึกษาการจัดทําข้อมูลการระบาย VOCs จากแหล่งกําเนิด และได้จดั ทํา
การประเมินผลกระทบทางสุ ขภาพ เป็ นประจําปี ละ 1 ครั้ง รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข.1-23
ด้ านเศรษฐกิจ-สั งคม
โรงงานได้เปิ ดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นที่มีความรู ้ความสามารถเข้าทํางาน โดยมีพนักงาน
ที่เป็ นคนพื้นที่จงั หวัดระยองเข้าทํางานกับบริ ษทั ฯ ในกลุ่มโรงงาน TPE จํานวนกว่า 300 คน รวมคิดเป็ น
ร้อยละ 52.5 ของพนักงานทั้งหมด มีการดําเนินกิจกรรมต่างๆ โดยทีม CSR ของ กลุ่มธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี
ร่ วมกับชุมชน และหน่วยงานภายนอก ทั้งกิจกรรมด้านอาชีพ สังคม สุ ขภาพ สิ่ งแวดล้อม การศึกษา และ
วัฒนธรรม รวมถึงมีโครงการธรรมาภิบาลธงขาวดาวเขียว ปี ละ 2 ครั้ง มีการสํารวจความคิดเห็นของ

T-MON-219007/SECOT
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HDPE(NOVO)-T219007-Chap5-1H

โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทที ลีน ชนิดความหนาแน่ นสูง
บริ ษทั ไทยโพลิเอทที ลีน จํากัด

ประชาชนต่อการดําเนินงานของโรงงาน

บทที่ 5
สรุ ปการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

จัดทําวารสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูล

ข่าวสารของโรงงาน จัดทําแผนตรวจสอบและแก้ไขปั ญหาเรื่ องร้องเรี ยนด้านสิ่ งแวดล้อม
ด้ านพืน้ ทีส่ ี เขียว
มีการจัดสวนหย่อมและสวนไม้ประดับ บริ เวณด้านหน้าบริ ษทั ฯ บริ เวณด้านหน้าอาคาร
สํานักงาน บริ เวณอาคารสัมมนาและห้องประชุม บริ เวณบ่อนํ้าดับเพลิง และตลอดแนวรั้วที่ติดกับบริ ษทั
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ปั จจุบนั มีพ้นื ที่สีเขียว ร้อยละ 15.7 ของพื้นที่ท้ งั หมด

5.2

สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
ระหว่ างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2562
สรุ ปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลี ชนิด

ความหนาแน่นสูง โรงงานที่ 1 (HDPE#1 Plant) หน่วยเตรี ยมคะตะลิสต์ R-1 หน่วยเตรี ยมคะตะลิสต์ C-1
และหน่วยผลิตเม็ดพลาสติก Compound#1 ของบริ ษทั ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง
มิถุนายน พ.ศ.2562 ดังแสดงในตารางที่ 5.2-1

T-MON-219007/SECOT
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HDPE(NOVO)-T219007-Chap5-1H

คุณภาพสิ่ งแวดล้ อม

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง

1. คุณภาพอากาศจาก - Section 300 (HDPE#1)
ปล่ องระบาย
อากาศ
- Solvent Vent ของ R-1
- SC-7015 ของ R-1
5-6

- Scrubber ของ C-1

2. คุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ

- ริ มขอบพื้นที่โรงงานด้าน

ทิศเหนือ

พารามิเตอร์
- ก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม

ผลการติดตามตรวจสอบ

ความถี่
ปี ละ 2 ครั้ง

- THC = 548 ppm

ผ่ านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ ไข
- ค่ามาตรฐานของก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวมจาก

ปล่องระบายอากาศ ยังไม่มีกาํ หนด
- เฮกเซน

ปี ละ 2 ครั้ง
(7 วันต่อเนื่อง)

- Hexane = 1,011 ppm
-

- ค่ามาตรฐานของก๊าซเฮกเซนจากปล่องระบาย

HDPE(NOVO)-T219007-Tab5.2-1-1H

อากาศ ยังไม่มีกาํ หนด
HCl = 0.1 mg/Nm3
- ผลการตรวจวัดก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์
3
HCl = 0.6 mg/Nm
มีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน (200 mg/Nm3)
- ผลการตรวจวัดฝุ่ นละอองรวมมีค่าอยูใ่ นเกณฑ์
TSP = 0.042-0.084 mg/m3
Hexane = <0.003 ppm
มาตรฐานกําหนด สําหรับค่ามาตรฐานของก๊าซ
Ethylene = <0.01 ppm
เอททีลีนและเฮกเซนในบรรยากาศ ยังไม่มีการ
กําหนด
- ไม่ได้ทาํ การตรวจวัดโพรไพลีน เนื่องจากผลิต
ไม่ได้ทาํ การตรวจวัด เนื่องจาก
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน เฉพาะเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีนเท่านั้น
พ.ศ.2562 โรงงานทําการผลิต
เฉพาะเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน

บทที่ 5
สรุ ปการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

- ไฮโดรเจนคลอไรด์
- ไฮโดรเจนคลอไรด์
- ฝุ่ นละอองรวม
- เฮกเซน
- เอททีลีน (กรณี ผลิตเม็ด
พลาสติกโพลิเอททีลีน)
- โพรไพลีน (กรณี ผลิตเม็ด
พลาสติกโพลิโพรไพลีน)

ปี ละ 2 ครั้ง

โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทที ลีน ชนิดความหนาแน่ นสูง
บริ ษทั ไทยโพลิเอทที ลีน

T-MON-219007/SECOT

ตารางที่ 5.2-1 สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลนี ชนิดความหนาแน่ นสู ง
บริษัท ไทยโพลิเอททีลนี จํากัด
ระหว่ างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2562

คุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
2. คุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ (ต่ อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
- ริ มขอบพื้นที่โรงงานด้าน

ทิศใต้

พารามิเตอร์
- ฝุ่ นละอองรวม
- เฮกเซน

ความถี่
ปี ละ 2 ครั้ง
(7 วันต่อเนื่อง)

- เอททีลีน (กรณี ผลิตเม็ด

พลาสติกโพลิเอททีลีน)
- โพรไพลีน (กรณี ผลิตเม็ด
พลาสติกโพลิโพรไพลีน)
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- อาคารสํานักงานของกลุ่ม - ก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม
- ก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม
- ก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม

- อาคารสํานักงานของกลุ่ม - ความเร็ วลมและทิศทางลม
HDPE(NOVO)-T219007-Tab5.2-1-1H

โรงงาน TPE (Site#1)

- TSP = 0.033-0.059 mg/m3
- Hexane = <0.003 ppm
- Ethylene = <0.01 ppm
-

ปี ละ 2 ครั้ง
(7 วันต่อเนื่อง)
ปี ละ 2 ครั้ง
(7 วันต่อเนื่อง)
ปี ละ 2 ครั้ง
(7 วันต่อเนื่อง)
ปี ละ 2 ครั้ง
(7 วันต่อเนื่อง)

-

ผ่ านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ ไข
- ผลการตรวจวัดฝุ่ นละอองรวมมีค่าอยูใ่ น

เกณฑ์มาตรฐานกําหนด สําหรับค่ามาตรฐาน
ของก๊าซโพรไพลีนและเฮกเซนใน
บรรยากาศ ยังไม่มีการกําหนด
ไม่ได้ทาํ การตรวจวัด เนื่องจาก
- ไม่ได้ทาํ การตรวจวัดโพรไพลีน เนื่องจาก
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน
ผลิตเฉพาะเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน
พ.ศ.2562 โรงงานทําการผลิตเฉพาะ เท่านั้น
เม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน
THC = 2.3-6.7 ppm
- ค่ามาตรฐานของก๊าซไฮโดรคาร์ บอนรวมใน
บรรยากาศยังไม่มีการกําหนด
THC = 2.4-3.0 ppm
- ค่ามาตรฐานของก๊าซไฮโดรคาร์ บอนรวมใน
บรรยากาศยังไม่มีการกําหนด
THC = 1.9-4.5 ppm
- ค่ามาตรฐานของก๊าซไฮโดรคาร์ บอนรวมใน
บรรยากาศยังไม่มีการกําหนด
ทิศทางลมส่ วนใหญ่เป็ นลมที่พดั มา
จากทิศตะวันตกเฉี ยงใต้-ใต้ ถึงทิศ
ตะวันตกเฉี ยงใต้-ตะวันตก

บทที่ 5
สรุ ปการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

โรงงาน TPE (Site#1)
- โรงเรี ยนบ้านมาบตาพุด
(โสภณราษฎร์บูรณะ)
- โรงเรี ยนบ้านหนองแฟบ

ผลการติดตามตรวจสอบ

โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทที ลีน ชนิดความหนาแน่ นสูง
บริ ษทั ไทยโพลิเอทที ลีน

T-MON-219007/SECOT

ตารางที่ 5.2-1 สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม (ต่ อ)

คุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
3. คุณภาพนํ้าทิง้

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง
- บ่อเก็บกักนํ้าทิ้งรวมหลัง

พารามิเตอร์
- Temperature

ผลการติดตามตรวจสอบ

ความถี่
เดือนละ 1 ครั้ง

- อุณหภูมิ = 33.8-36.4 ซ

5-8

ผ่านการบําบัด ของ

- pH

- pH

โรงงาน HDPE#1

- BOD5

- BOD5 = 2.8-7.6 มก./ล.

(Check Pond)

- COD

- COD

= <40.0-62.2 มก./ล.

- SS

- SS

= 8-22 มก./ล.

- TDS

- TDS

= 198-450 มก./ล.

- Oil & Grease

- O&G

= <0.5 มก./ล.

- TOC

- TOC

= 2.4-8.5 มก./ล.

- Chloride

- Chloride = 57.5-129.0 มก./ล.

- Flow Rate

- อัตราการไหล = 5.0-10.0 ลบ.ม./ชม.
เดือนละ 1 ครั้ง

- อุณหภูมิ = 31.9-35.6 ซ

HDPE(NOVO)-T219007-Tab5.2-1-1H

- pH

- pH

= 7.2-7.9

- BOD5

- BOD5 = 1.6-5.3 มก./ล.

- COD

- COD

= <40.0-85.2 มก./ล.

- SS

- SS

= 7-16 มก./ล.

- TDS

- TDS

= 492-836 มก./ล.

- Oil & Grease

- O&G

= <0.5 มก./ล.

การแก้ ไข
- ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้ามีค่าอยูใ่ นเกณฑ์

มาตรฐาน

- ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้ามีค่าอยูใ่ นเกณฑ์

มาตรฐาน

บทที่ 5
สรุ ปการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

- ทางระบายนํ้าไป PTTGC - Temperature

= 7.1-7.8

ผ่ านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/

โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทที ลีน ชนิดความหนาแน่ นสูง
บริ ษทั ไทยโพลิเอทที ลีน

T-MON-219007/SECOT

ตารางที่ 5.2-1 สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม (ต่ อ)

คุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
3. คุณภาพนํ้าทิง้

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง

พารามิเตอร์

- ทางระบายนํ้าไป PTTGC - TOC

ความถี่
เดือนละ 1 ครั้ง

- Chloride

(ต่ อ)

- บ่อพักหลังการบําบัดของ - Temperature

ผลการติดตามตรวจสอบ
- TOC

= 6.2-14.2 มก./ล.

- Chloride = 103-183 มก./ล.
เดือนละ 1 ครั้ง

-

ผ่ านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ ไข
- ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้ามีค่าอยูใ่ นเกณฑ์

มาตรฐาน
- ไม่ได้ทาํ การตรวจวัด เนื่องจากนํ้าทิ้งจากบ่อ

หน่วยเตรี ยมคะตะลิสต์

- pH

พักหลังการบําบัดของหน่วยเตรี ยมคะตะ-

ก่อนส่ งไปบําบัดที่

- SS

ลิสต์ มีการส่ งไปกําจัดโดยการเผาอย่างถูก

หน่วยงานภายนอก

- TDS

วิธี โดยบริ ษทั อัคคีปราการ จํากัด (มหาชน)

- COD

โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทที ลีน ชนิดความหนาแน่ นสูง
บริ ษทั ไทยโพลิเอทที ลีน

T-MON-219007/SECOT

ตารางที่ 5.2-1 สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม (ต่ อ)
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- Oil & Grease
- OSBL Sump (CPD#1)

- Temperature

เดือนละ 1 ครั้ง

- อุณหภูมิ = 33-34 ซ
- pH

= 7.4-7.7

- COD

- COD

= 16-35 มก./ล.

- SS

- SS

= 11-18 มก./ล.

- TDS

- TDS

= 192-382 มก./ล.

- n-Hexane Extractable

- n-Hexane Extractable Matter

HDPE(NOVO)-T219007-Tab5.2-1-1H

Matter (Oil&Grease)

(Oil&Grease)
= <1.0-1.9 มก./ล.

มีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด
บทที่ 5
สรุ ปการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

- pH

- ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าจาก OSBL Sump

คุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
4. ระดับเสี ยงบริเวณ
รอบโรงงาน

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
จุดเก็บตัวอย่ าง

พารามิเตอร์

- อาคารสํานักงานของกลุ่ม - Leq(24)

โรงงาน TPP และ TPE

ความถี่
ปี ละ 2 ครั้ง

ผลการติดตามตรวจสอบ
- 60.4-61.4 เดซิเบลเอ

(3 วันต่อเนื่อง)

ผ่ านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ ไข
- ผลการตรวจวัดมีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน

(70.0 เดซิเบลเอ)

(Site#1)
5. การคมนาคม
ขนส่ ง

- ป้ อมยามด้านหน้าของ

กลุ่ม โรงงาน TPE

- ปริ มาณรถที่ผา่ นเข้า-ออก

ตลอดระยะเวลา

โรงงาน

- โรงงานได้ทาํ การสํารวจปริ มาณรถ
ขนส่ งสิ นค้าที่เข้า-ออกพื้นที่โรงงาน

- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค รายละเอียด

ดังแสดงในภาคผนวก ข.1-28

เป็ นประจําทุกวัน
- สถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ

ตลอดระยะเวลา

- พบว่า ไม่มีอุบตั ิเหตุดา้ นการจราจร
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อันเนื่องจากการดําเนินการของกลุ่ม

- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค รายละเอียด

โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทที ลีน ชนิดความหนาแน่ นสูง
บริ ษทั ไทยโพลิเอทที ลีน

T-MON-219007/SECOT

ตารางที่ 5.2-1 สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม (ต่ อ)

ดังแสดงในภาคผนวก ข.1-30

โรงงาน TPE
6. คุณภาพอากาศ
ประกอบการ

(HDPE#1)

- เฮกเซน
- เอททีลีน (กรณี ผลิตเม็ด

ปี ละ 4 ครั้ง

- เฮกเซน = 0.14-0.06 ppm
- เอททีลีน = <0.01 ppm ทั้ง 2 ครั้ง

พลาสติกโพลิโพรไพลีน)

มาตรฐานของ OSHA และค่ามาตรฐานตาม
ประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน

พลาสติกโพลิเอททีลีน)
- โพรไพลีน (กรณี ผลิตเม็ด

- ผลการตรวจวัดของเฮกเซนมีค่าอยูใ่ นเกณฑ์

HDPE(NOVO)-T219007-Tab5.2-1-1H

- ไม่ได้ทาํ การตรวจวัด เนื่องจากผลิต

เรื่ อง ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอนั ตราย

เฉพาะเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน

พ.ศ.2560 (500 ส่ วนในล้านส่ วน) และมีค่าอยู่

เท่านั้น

ในค่าเสนอแนะของ ACGIH, 2019 (50 ส่ วน
ในล้านส่ วน) สําหรับเอททีลีนมีค่าอยูใ่ นที่
เสนอแนะโดย ACGIH (200 ppm)

บทที่ 5
สรุ ปการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

ภายในสถาน

- หน่วยผลิต C201

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม

คุณภาพสิ่ งแวดล้ อม

จุดเก็บตัวอย่ าง

6. คุณภาพอากาศ

- หน่วยเตรี ยม Catalyst

ภายในสถาน

D110 (HDPE#1)

พารามิเตอร์
- เฮกเซน

ความถี่
ปี ละ 4 ครั้ง

ผลการติดตามตรวจสอบ
- เฮกเซน = 0.12-0.05 ppm

ผ่ านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ ไข
- ผลการตรวจวัดของเฮกเซนมีค่าอยูใ่ นเกณฑ์

มาตรฐานของ OSHA และค่ามาตรฐานตาม
ประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน

ประกอบการ (ต่ อ)

เรื่ อง ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมี
อันตราย พ.ศ.2560 (500 ส่ วนในล้านส่ วน)
และมีค่าอยูใ่ นค่าเสนอแนะของ ACGIH,
2019 (50 ส่ วนในล้านส่ วน)
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- หน่วยบําบัดนํ้าเสี ยของ

- ฝุ่ นละออง

ปี ละ 4 ครั้ง

- TSP = <0.25 mg/m3 ทั้ง 2 ครั้ง
- TSP = <0.25 mg/m3 ทั้ง 2 ครั้ง

R-1

- ผลการตรวจวัดฝุ่ นละอองมีค่าอยูใ่ นเกณฑ์

มาตรฐานทั้งหมด (15 mg/m3)

- TSP = <0.25 mg/m3 ทั้ง 2 ครั้ง

- PKM Line (CPD#1)

(CPD#1)
- หน่วยปฏิกรณ์ R-1

HDPE(NOVO)-T219007-Tab5.2-1-1H

สถานประกอบการ - หน่วยปฏิกรณ์ C-1
- บริ เวณหน่วยผลิตเม็ด
พลาสติก
Compounding site#1

- WBGT

ปี ละ 4 ครั้ง

- 29.1 และ 29.4 องศาเซลเซียส
- 28.6 และ 28.8 องศาเซลเซียส
- 31.1 และ 29.4 องศาเซลเซียส

- ผลการตรวจวัดมีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน

(34.0 องศาเซลเซียส)

บทที่ 5
สรุ ปการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

- KOBE & Farrel Line

7. ความร้ อนภายใน

โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทที ลีน ชนิดความหนาแน่ นสูง
บริ ษทั ไทยโพลิเอทที ลีน

T-MON-219007/SECOT

ตารางที่ 5.2-1 สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม (ต่ อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม

คุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
8. ระดับเสี ยงภายใน

จุดเก็บตัวอย่ าง
- หน่วยปฏิกรณ์ R-1

สถานประกอบการ - หน่วยปฏิกรณ์ C-1
- PKM Line (CPD#1)

พารามิเตอร์
- Leq(8) หรื อ Leq(12)

ความถี่
ปี ละ 4 ครั้ง

ตามระยะเวลาการทํางาน

ผลการติดตามตรวจสอบ
- Leq(8) = 73.3 และ 72.5 เดซิเบลเอ
- Leq(8) = 66.7 และ 68.9 เดซิเบลเอ

ผ่ านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ ไข
- ผลการตรวจวัดมีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน

(90.0 เดซิเบลเอ)

- Leq(8) = 86.0 และ 86.1 เดซิเบลเอ

- KOBE & Farrel Line

- Leq(8) = 81.0 และ 81.0 เดซิเบลเอ

(CPD#1)
8. ระดับเสี ยงภายใน
สถานประกอบการ

- พื้นที่กระบวนการผลิต

- Noise Contour

ทุก 3 ปี

C-1

- ได้จดั ทํา Noise contour บริ เวณพื้นที่ - รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข.1-9
กระบวนการผลิต C-1และ R-1 ครั้ง
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(ต่ อ)

โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทที ลีน ชนิดความหนาแน่ นสูง
บริ ษทั ไทยโพลิเอทที ลีน

T-MON-219007/SECOT

ตารางที่ 5.2-1 สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม (ต่ อ)

ล่าสุ ดทําการตรวจวัดเดือนมิถุนายน
พ.ศ.2560 และมีแผน ทําการตรวจวัด
ครั้งต่อไปในปี พ.ศ.2563

9. กิจกรรมความ

- บันทึกข้อมูลอุบตั ิเหตุจาก

การทํางาน โดยบันทึก
รายการตรวจทัว่ ไป

ตลอดระยะเวลาดําเนิน - ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน
โครงการ

พ.ศ.2562 ไม่พบอุบตั ิเหตุจากการ
ดําเนินงานของโรงงาน HDPE#1
หน่วยเตรี ยมคะตะลิสต์ C-1 หน่วย

HDPE(NOVO)-T219007-Tab5.2-1-1H

เตรี ยมคะตะลิสต์ R-1 และหน่วยผลิต
เม็ดพลาสติก Compound#1

- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค รายละเอียด

ดังแสดงในภาคผนวก ข.1-30

บทที่ 5
สรุ ปการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

ปลอดภัย

- พื้นที่โครงการ

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม

คุณภาพสิ่ งแวดล้ อม

จุดเก็บตัวอย่ าง

10. การตรวจสุ ขภาพ - พนักงานผลิตของ
 โรงงาน HDPE#1
 หน่วยเตรี ยมคะตะลิสต์
R-1
 หน่วยเตรี ยมคะตะลิสต์
C-1
- พนักงานผลิตของ (ต่อ)
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พารามิเตอร์
- ตรวจร่ างกายทัว่ ไปโดย
-

หน่วยผลิตเม็ดพลาสติก
Compounding Site#1 -

ปี ละ 1 ครั้ง

- ในปี พ.ศ.2562 บริ ษทั ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด มีการดําเนินการ
ตรวจสุ ขภาพพนักงานในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2562 ซึ่งผลการ
ตรวจวิเคราะห์จะนําเสนอใน
รายงานรอบ 2/2562

ผ่ านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ ไข
- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค รายละเอียด

ดังแสดงในภาคผนวก ข.29

HDPE(NOVO)-T219007-Tab5.2-1-1H

บทที่ 5
สรุ ปการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

-

แพทย์ทางอาชีวเวชศาสตร์
ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ด
เลือด
ตรวจระดับไขมัน
โคเลสเตอรอลในเลือด
ตรวจสมรรถภาพการ
ทํางานของตับ
ตรวจสมรรถภาพการ
ทํางานของไต
ตรวจระดับนํ้าตาลในเลือด
ตรวจปั สสาวะ
ตรวจสมรรถภาพการ
มองเห็น
รายการตรวจตามความเสี่ ยง
 ตรวจสมรรถภาพการ
ได้ยนิ
 ตรวจสมรรถภาพการ
ทํางานของปอด

ความถี่

ผลการติดตามตรวจสอบ

โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทที ลีน ชนิดความหนาแน่ นสูง
บริ ษทั ไทยโพลิเอทที ลีน

T-MON-219007/SECOT

ตารางที่ 5.2-1 สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม (ต่ อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม

คุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
11. เศรษฐกิจ-สั งคม

จุดเก็บตัวอย่ าง
- ชุมชนโดยรอบพื้นที่

โรงงาน ได้แก่

พารามิเตอร์

ความถี่

- สํารวจสภาพเศรษฐกิจและ

ปี ละ 1 ครั้ง

สังคม ของครัวเรื อน
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ชุมชนซอยร่ วมพัฒนา

ประชาชนในชุมชน



ชุมชนมาบชลูด

โดยรอบ และชุมชนที่เก็บ



ชุมชนมาบยา

ตัวอย่างดัชนีสิ่งแวดล้อม



ชุมชนวัดโสภณ

ต่างๆ พร้อมทั้งความ



ชุมชนบ้านอิสลาม

คิดเห็นของครัวเรื อน



ชุมชนบ้านพลง

ประชาชน ผูน้ าํ ชุมชน



ชุมชนบ้านบน

ผูน้ าํ ท้องถิ่น และตัวแทน



ชุมชนตลาดมาบตาพุด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



ชุมชนตากวน



ชุมชนบ้านล่าง



ชุมชนหนองแฟบ



ชุมชนวัดมาบตาพุด



ชุมชนห้วยโป่ งใน

ผ่ านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ ไข

- บริ ษทั ฯ มีแผนดําเนินการสํารวจ
- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค รายละเอียด
สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความ
คิดเห็นของครัวเรื อนประชาชน
ตามที่มาตรการกําหนด ระหว่างเดือน
ตุลาคม ถึงธันวาคม พ.ศ 2562

บทที่ 5
สรุ ปการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

HDPE(NOVO)-T219007-Tab5.2-1-1H



ผลการติดตามตรวจสอบ

โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทที ลีน ชนิดความหนาแน่ นสูง
บริ ษทั ไทยโพลิเอทที ลีน

T-MON-219007/SECOT

ตารางที่ 5.2-1 สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม (ต่ อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม

คุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
11. เศรษฐกิจ-สั งคม
(ต่ อ)

จุดเก็บตัวอย่ าง
- ชุมชนโดยรอบพื้นที่

โรงงาน ได้แก่
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ชุมชนซอยร่ วมพัฒนา



ชุมชนบ้านมาบชลูด



ชุมชนบ้านมาบยา



ชุมชนวัดโสภณ



ชุมชนบ้านอิสลาม



ชุมชนบ้านพลง



ชุมชนบ้านบน



ชุมชนตลาดมาบตาพุด



ชุมชนตากวน



ชุมชนบ้านล่าง



ชุมชนหนองแฟบ



ชุมชนวัดมาบตาพุด



ชุมชนห้วยโป่ งใน

ความถี่

- ดําเนินกิจกรรมชุมชน

ตลอดระยะเวลา

สัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

ดําเนินโครงการ

ผ่ านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ ไข

- โรงงานได้ดาํ เนินการร่ วมกับกลุ่ม - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค รายละเอียด
ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี โดยทีม
ดังแสดงในภาคผนวก ข.1-31
CSR ของ กลุ่มธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซี
จี ได้จดั กิจกรรมต่างๆร่ วมกับชุมชน
และหน่วยงานภายนอก ทั้งกิจกรรม
ด้านอาชีพ สังคม สุ ขภาพ
สิ่ งแวดล้อม การศึกษา และ
วัฒนธรรม

บทที่ 5
สรุ ปการปฏิบัติตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

HDPE(NOVO)-T219007-Tab5.2-1-1H



พารามิเตอร์

ผลการติดตามตรวจสอบ

โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทที ลีน ชนิดความหนาแน่ นสูง
บริ ษทั ไทยโพลิเอทที ลีน

T-MON-219007/SECOT

ตารางที่ 5.2-1 สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม (ต่ อ)

