รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 1
บทนา
1.1. บทนา
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จากัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด
(มหาชน) และบริษัท อาซาฮี คาเซอิ คอร์ปอเรชั่น จากัด ดาเนินกิจการผลิตสารอะคริโลไนไตรล์ และสารเมทิล
เมตะคริ เลต ภายใต้ โ ครงการโรงงานผลิ ต สารอะคริโลไนไตรล์ และสารเมทิ ล เมตะคริเลต ตั้ งอยู่ ในนิ ค ม
อุต สาหกรรมเหมราชตะวัน ออก (มาบตาพุ ด) ซึ่ งปั จ จุบั น เปลี่ ยนชื่ อเป็ น นิ ค มอุ ตสาหกรรมดับ บลิ ว เอชเอ
ตะวันออก (มาบตาพุด) อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งได้มีการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิต สารอะคริโลไนไตรล์ และสารเมทิล
เมตะคริเลต นาเสนอต่อสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และมีลาดับการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชานาญการด้านโครงการอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี
ดังนี้
1) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตอะคริโลไนไตรล์ และสารเมทิลเม
ตะคริเลต ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก สผ. ตามหนังสือที่ ทส 1009/10136 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550
2) ต่อมาในปี พ.ศ.2551 โครงการได้ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการครั้งที่ 1 และได้รับความ
เห็ นชอบจาก สผ. ตามหนั งสือที่ ทส 1009.3/4242 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2551 โดยมีการเปลี่ยนแปลงใน 2
ประเด็น คือ
2.1) การปรับผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากเดิมที่มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ทั้งแปลง H-12 และแปลง
H-14 มาเป็นการใช้ประโยชน์เฉพาะแปลง H-12 เพียงอย่างเดียว ส่วนแปลง H-14 ถูกกันไว้เป็นพื้นที่ว่างรอ
การพัฒนาในอนาคต
2.2) การติดตั้งเครื่องกังหันไอน้า (Steam Turbine Generator; STG) เพื่อนาไอน้าที่ผลิตได้จาก
โครงการมาเป็นแหล่งพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อใช้ภายในโครงการ
3) ในปี พ.ศ. 2552 โครงการได้ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการครั้งที่ 2 และได้รับความเห็นชอบ
จาก สผ. ตามหนังสือที่ ทส 1009.9/7304 ลงวันที่ 23 กันยายน 2552 โดยมีการเปลี่ยนแปลงใน 6 ประเด็นคือ
3.1) การปรับผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมีการปรับตาแหน่งการใช้ประโยชน์ที่ดินในบางกิจกรรม
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
3.2) การยุบรวมหน่วยนาแอมโมเนียซัลเฟตกลับคืนจาก 2 หน่วย ให้เหลือเพียงหน่วยเดียว พร้อม
ทั้งปรับปรุง/ดัดแปลงหน่วยนาแอมโมเนียซัลเฟตกลับคืนที่เหลือให้สามารถรองรับการยกเลิกดังกล่าว
3.3) การทบทวนการออกแบบ พร้อมทั้งศึกษาประสิทธิภาพของ Steam Turbine Generator
(STG ) จนทาให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด 20.5 เมกกะวัตต์
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3.4) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดถังเก็บกักและลานถังเก็บกักเพิ่มเติม โดยเพิ่มถังเก็บกักจานวน
3 ถัง พร้อมทั้งสร้างลานถังเก็บกักเพิ่มเติม เพื่อรองรับถังเก็บกักที่สร้างขึ้นใหม่
3.5) การยกเลิ ก ท่ อขนส่ งกรดซั ล ฟู ริก และเมทานอล พร้อ มทั้ งเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ยดการ
ออกแบบท่อขนส่งสารอะคริโลไนไตรล์ จาก 4 นิ้วเป็น 8 นิ้ว
3.6) การเปลี่ ย นแปลงระบบบ าบั ดน้าเสี ยจากแบบ Fluidized Bed Bio Reactor (FBBR) เป็ น
ระบบบาบัดน้าเสียแบบ Activated Sludge
4) ในปี พ.ศ. 2559 โครงการได้ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการครั้งที่ 3 และได้รับความเห็นชอบ
จาก สผ. ตามหนังสือที่ ทส 1009.8/14101 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 โดยมีการเปลี่ยนแปลงในประเด็น
หลักดังนี้
4.1) การทบทวนกระบวนการผลิต ให้สอดคล้องกับรายละเอียดการออกแบบทางวิศวกรรม ได้แก่
1) ดุลมวลการผลิตซึ่งส่งผลให้สัดส่วนการใช้วัตถุดิบและสารเคมีเปลี่ยนแปลงไป โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงกาลัง
การผลิตผลิตภัณฑ์หลักและผลิตภัณฑ์พลอยได้ 2) ขั้นตอนการผลิตอะคริโลไนไตรล์ 3) ขั้นตอนการผลิตสาร
อะซิโตนไซยาโนไฮดริน 4) ขั้นตอนการผลิตสารแอมโมเนียมซัลเฟต 5) ขั้นตอนการผลิตกรดซัลฟูริก
4.2) การทบทวนสภาวะการเก็กกักของสารเคมี ให้สอดคล้องกับรายละเอียดการออกแบบทาง
วิศวกรรม ดาเนินการปรับลดขนาดถังกักเก็บอะซิโตนให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้และการสารองภายใน
พื้นที่ และการเปลี่ยนชนิดฝาถังพักน้าทิ้งที่ปนเปื้อนซัลเฟต 1 และ 2 เป็นแบบ Flat Roof เพื่อให้เหมาะสมกับ
ถังซึ่งเป็นแบบคอนกรีต
4.3) การเพิ่ ม ท่ อ ขนส่ ง เดิ ม โครงการมี ท่ อ ขนส่ งสารเคมี จ านวน 5 เส้ น แต่ ภ ายหลั งจากการ
ประสานงานกับผู้จาหน่ายสารเคมีพร้อมทั้งศึกษาความเหมาะสม จึงได้เพิ่มเติมท่อขนส่งกรดซัลฟูริก ซึ่งท่อ
ขนส่งดังกล่าวเป็นท่อขนส่งที่มีอยู่เดิมที่ถูกออกแบบสาหรับขนส่งกรดซัลฟูริก (ไม่มีการก่อสร้างใหม่) มีผลให้ท่อ
ขนส่งภายหลังการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเป็น 6 เส้น
4.4) การทบทวนดุลน้าใช้ ให้สอดคล้องกับรายละเอียดการออกแบบทางวิศวกรรม
4.5) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแหล่งกาเนิดมลสารอากาศ
4.6) การทบทวนระบบบาบัดน้าเสียทางชีวภาพ
5) ในปี พ.ศ. 2561 โครงการได้ขอขยายกาลังการผลิตภายใต้ชื่อ “โครงการโรงงานผลิตสารอะคริโลไน
ไตรล์ และสารเมทิล เมตะคริเลท (ส่วนขยายครั้งที่ 1)” และได้รับความเห็ นชอบจาก สผ. ตามหนังสื อที่ ทส
1010.8/14804 ลงวัน ที่ 26 ตุล าคม 2561 ซึ่งไม่มีการติดตั้งหรือปรับ ปรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์ เพิ่มเติมจาก
ปัจจุบัน โดยได้ดาเนินการเพิ่มชั่วโมงการทางานเป็น 8,784 ชั่วโมงต่อปี และเพิ่มปริมาณการผลิตต่อวันของสาร
เมทิลเมตะคริเลท เป็น 245 ตันต่อวัน
ทั้งนี้ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กาหนดให้ บริษัทฯ ต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในรายงานฯ และจัดทารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอ
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ต่อสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบทุก ๆ 6
เดือน
ดังนั้น บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จากัด จึงมอบหมายให้ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอน
เมนทอล เซอร์ วิส จ ากัด เป็ น ผู้ ดาเนิ น การติ ด ตามการปฏิ บั ติ ตามมาตรการด้านสิ่ งแวดล้ อมของโครงการ
โรงงานผลิ ต สารอะคริ โลไนไตรล์ แ ละสารเมทิ ล เมตะคริเลท (ส่ ว นขยายครั้งที่ 1) ระหว่างเดื อนมกราคมมิถุนายน 2562 ดังที่ได้รับความเห็นชอบจากสผ. ตามหนังสือที่ ทส 1010.8/14804 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561
และจัดทารายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เพื่อนาเสนอต่อ หน่วยงานผู้อนุญาต สานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
1.2. ขอบเขตการดาเนินงาน
1.2.1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จากัด เป็นผู้รวบรวมเอกสาร หลักฐานต่างๆ ซึ่งเป็นผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตสารอะคริโลไนไตรล์และสารเมทิล
เมตะคริเลท (ส่วนขยายครั้งที่ 1) ในระยะดาเนินการ ที่กาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จากัด จะเป็นผู้นาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาใช้
ประกอบการตรวจติดตามและผนวกไว้ในรายงาน โดยมาตรการดังกล่าว ประกอบด้วย เรื่องทั่วไป คุณภาพ
อากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้า การระบายน้า การคมนาคมขนส่ง การจัดการของเสีย เศรษฐกิจ -สังคม การ
จัดการพื้นที่สีเขียว อาชีวอนามัยและความปลอดภั ย การศึกษาอันตรายร้ายแรง สุขภาพ และมาตรการในช่วง
หยุดซ่อมบารุง
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1.2.2. มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จากัด ได้ดาเนินการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่กาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และจัดทารายงานสรุปผล
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ในระหว่างปี พ.ศ.2562 โดยรายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ประกอบด้วย
(1) การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ดาเนินการตรวจวัดรายการต่างๆ คือ
1.1) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
จานวน 3 สถานี ได้แก่ ชุมชนมาบชลูด ชุมชนบ้านหนองแฟบ และชุมชนชากลูกหญ้า เป็นระยะเวลา 7 วัน
ต่อเนื่อง จานวน 1 ครั้ง
1.2) ทิศทางและความเร็วลม จานวน 1 สถานี ได้แก่ ชุมชนมาบชลูด จานวน 1 ครั้ง โดย
ดาเนินการพร้อมการตรวจวัดคุณภาพอากาศในข้อ 1.1
1.3) สารอินทรีย์ระเหย (VOCs) จานวน 1 สถานี ได้แก่ บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ
เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง จานวน 1 ครั้ง
(2) การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกาเนิด ดาเนินการตรวจวัดรายการต่างๆ คือ
2.1) ก๊าซออกไซด์ ของไนโตรเจน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และฝุ่นละออง จานวน 3 ปล่อง
ได้แก่ ERU Stack WWI Stack และ SAR Stack จานวน 1 ครั้ง
2.2) ก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ จานวน 1 ปล่อง ได้แก่ ERU Stack จานวน 1 ครั้ง
2.3) บันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกาเนิดแบบ CEMS อย่างต่อเนื่องจาก
ปล่อง ERU WWI และ SAR ได้แก่ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซออกซิเจน
พร้อมทั้งสรุปผลส่งให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทราบ จานวน 1
ครั้ง
(3) การตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน ดาเนินการตรวจวัดรายการต่างๆ คือ
3.1) อะคริ โลไนไตรล์ จานวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณหน่ วยผลิ ต สารอะคริโลไนไตรล์ และ
บริเวณถังเก็บสารอะคริโลไนไตรล์ จานวน 2 ครั้ง
3.2) อะซีโตน จานวน 3 จุด ได้แก่ บริเวณหน่วยผลิตสารเมทิลเมตะคริเลต บริเวณถังกัก
เก็บอะซีโตน และบริเวณหน่วยผลิตสารอะซิโตนไซยาโนไฮดริน จานวน 2 ครัง้
3.3) ไฮโดรเจนไซยาไนด์ จานวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณหน่วยผลิตสารอะซิโตนไซยาโนไฮดริน
และบริเวณส่วนปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ของโรงงาน AN จานวน 2 ครั้ง
3.4) เมทานอล จ านวน 2 จุด ได้ แ ก่ บริเวณหน่ ว ยการผลิ ตสารเมทิ ล เมตะคริเลต และ
บริเวณถังเก็บกักเมทานอล จานวน 2 ครั้ง
3.5) แอมโมเนีย จานวน 3 จุด ได้แก่ บริเวณหน่วยผลิตสารอะคริโลไนไตรล์ บริเวณหน่วย
ผลิตแอมโมเนียมซัลเฟต และบริเวณถังกักเก็บแอมโมเนีย จานวน 2 ครั้ง
จัดทาโดย บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานผลิตสารอะคริโลไนไตรล์ และสารเมทิลเมตะคริเลต (ส่วนขยายครั้งที่ 1)
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จากัด

บทที่ 1

(4) การตรวจวัดระดับ ความร้อนในรูป WBGT จานวน 3 จุด ได้แก่ พื้ น ที่บ ริเวณหน่ว ย ERU
พื้นที่บริเวณหน่วย WWI และพื้นที่บริเวณหน่วย SAR จานวน 2 ครั้ง
(5) การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) และระดับเสียงพื้นฐาน (L90) จานวน
2 จุด ได้แก่ ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ และชุมชนมาบชลูด เป็นระยะเวลา 7 วันต่อเนื่อง จานวน 1 ครั้ง
(6) การตรวจวัดคุณภาพน้าในบ่อพักน้าทิ้ง จานวน 1 จุด ได้แก่ pH, Temperature, SS, COD,
BOD, TDS, TKN, H2S, CN- และ Oil & Grease เดือนละ 1 ครั้ง
(7) การตรวจวัดคุณ ภาพน้าใต้ดิน ได้แก่ พีเอช, อะคริโลไนไตรล์ , เมทิ ลเมตะคริเลต, ทีพีเอช
(คาร์บอน 5-คาร์บอน 8), แอนติโมนี, วาเนเดียม จานวน 3 จุด ได้แก่ บ่อสังเกตการณ์ที่ใช้เป็นบ่ออ้างอิง (Up
Gradient) บ่อสังเกตุการณ์ที่ใช้เป็นบ่อท้ายน้า 1 (Down Gradient 1) และบ่อสังเกตุการณ์ที่ใช้เป็นบ่อท้ายน้า
2 (Down Gradient 2) จานวน 1 ครั้ง
(8) การจั ด การกากของเสี ย โดยจัด ท ารายงานสรุป กากของเสี ย แต่ ล ะชนิ ด พร้อ มทั้ งบั น ทึ ก
รายละเอีย ดเกี่ยวกับ ชนิ ด ปริมาณ การจัดส่ง และการกาจัดกากของเสี ยที่เกิดขึ้น จากการดาเนินงานของ
โครงการ พร้อมทั้งแนบสาเนาการได้รับอนุญาตมารับกากของเสียไปกาจัดประกอบไว้ในรายงาน นอกจากนี้
ดาเนินการระบุสัดส่วนและประเภทกากของเสียที่นากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ต่อปริมาณกากของเสียทั้งหมด
(9) คมนาคม โดยบั น ทึ ก ข้ อ มู ล อุ บั ติ เหตุ จ ากการท างานภายในพื้ น ที่ โ ครงการ โดยบั น ทึ ก
รายละเอียดของสาเหตุ ลักษณะการเกิด และผลที่เกิดขึ้นพร้อมกับวิธีการแก้ไขที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์
นั้นซ้าอีก
(10) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดาเนินการตรวจสอบดังนี้
10.1) การตรวจสุขภาพพนักงานทั่วไปและพนักงานกลุ่ มเสี่ยง โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
บันทึกการได้รับบาดเจ็บและการเจ็บป่วยของพนักงาน
10.2) สถิติอุบัติเหตุจากการทางานภายในพื้นที่โครงการ โดยบันทึกรายละเอียดของสาเหตุ
ลักษณะการเกิด และผลที่เกิดขึ้นพร้อมกับวิธีการแก้ไขที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นซ้าอีก
10.3) ระดับเสียงในสถานประกอบการ ได้แก่ ระดับเสียงที่พนักงานได้รับเฉลี่ยตลอดเวลา
การทางานในแต่ละวัน จานวน 1 ครั้ง ของกลุ่มพนักงานที่ปฏิบัติงานในสภาพการทางานที่ได้รับอันตรายจาก
เสียงดัง ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทางานตามกฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและความถี่
ของเสียงที่แหล่งกาเนิด (Octave Band) จานวน 3 จุด ได้แก่ บริเวณ Control room บริเวณ Compressor
room และบริเวณ Cooling tower จานวน 1 ครั้ง
(11) เศรษฐกิจ-สังคม เช่น
- สนับสนุน/ช่วยเหลือกิจกรรมด้านการศึกษาของชุมชน
- สนับสนุน/ช่วยเหลือกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน
- สนับสนุน/ช่วยเหลือกิจกรรมด้านสังคมและชุมชน
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โครงการโรงงานผลิตสารอะคริโลไนไตรล์ และสารเมทิลเมตะคริเลต (ส่วนขยายครั้งที่ 1)
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บทที่ 1

- รวบรวมข้อมูลการร้องทุกข์จากการดาเนินงานของโครงการ พร้อมผลการดาเนินการแก้ไข
ปัญหาไว้ทุกครั้ง
- สรุปผลการดาเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ และการประเมินผลจากแผนงาน
ชุมชนสัมพันธ์ แผนงานความรับ ผิดชอบต่อสังคม และ/หรือแผนงานโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ปีละ 1
ครั้ง
- การเปิดให้เยี่ยมชมโรงงาน (Open House)
- รวบรวมข้อร้องเรียนจากโครงการ และจัดทารายงานสรุปผลข้อมูลการร้องเรียน พร้อมผล
การดาเนินการแก้ไขปัญหาและมาตรการที่กาหนดเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการเกิดซ้าไว้ทุกครั้ง
สาหรับมาตรการที่ระบุให้ดาเนินการปีละ 1 ครั้ง ซึ่งโครงการจะดาเนินการในช่วงครึ่งปีหลัง หรือ
ที่มาตรการระบุช่วงระยะเวลาเป็นอย่างอื่น มีรายละเอียดดังนี้
(1) การตรวจวัดคุณภาพดิน ได้แก่ พีเอช, อะคริโลไนไตรล์, เมทิลเมตะคริเลต, ทีพีเอช (คาร์บอน
5-คาร์บอน 8), แอนติโมนี, วาเนเดียม จานวน 3 จุด ได้แก่ บ่อสังเกตการณ์ที่ใช้เป็นบ่ออ้างอิง (Up Gradient)
บ่อสังเกตุการณ์ที่ใช้เป็นบ่อท้ายน้า 1 (Down Gradient 1) และบ่อสังเกตุการณ์ที่ใช้เป็นบ่อท้ายน้า 2 (Down
Gradient 2) กาหนดให้ตรวจวัดทุก 3 ปี หรือตามที่กฎหมายเกี่ยวข้องกาหนด ซึ่งโครงการดาเนินการตรวจ
ติดตามดังที่กฎหมายกาหนดเรียบร้อยแล้ว โดยจะครบกาหนดให้ตรวจวัดคุณภาพดินครั้งต่อไปในปีพ.ศ. 2564
(ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561)
(2) การตรวจสอบความถูกต้องของ CEMS (Audit/RATA) ประจาปีพ.ศ. 2562 จะดาเนินการ
ในช่วงครึ่งปีหลัง
(3) การสารวจความคิดเห็นชุมชนประจาปีพ.ศ. 2562 จะดาเนินการในช่วงครึ่งปีหลัง
1.3. แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แผนการดาเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตสารอะคริโลไนไตรล์
และสารเมทิลเมตะคริเลต (ส่วนขยายครั้งที่ 1) ประจาปี พ.ศ. 2562 ของบริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จากัด
ดังแสดงในตารางที่ 1-1 และรายละเอียดของมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ดังแสดงในภาคผนวกที่ 1
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานผลิตสารอะคริโลไนไตรล์ และสารเมทิลเมตะคริเลต (ส่วนขยายครั้งที่ 1)
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จากัด

บทที่ 1

ตารางที่ 1-1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดาเนินการ ประจาปี พ.ศ. 2562
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

พารามิเตอร์

1. คุณภาพอากาศ
1.1 คุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ

สถานีตรวจวัด

ม.ค. ก.พ.

การตรวจวัดประจาปี พ.ศ. 2562
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10
ไมครอน (PM10)
- ทิศทางและความเร็วลม (WS/WD)
- สารอินทรียร์ ะเหย (VOCs)
1.2 คุณภาพอากาศจาก - ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)
แหล่งกาเนิด
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
- ฝุ่นละออง (PM)

- ชุมชนมาบชลูด
- ชุมชนบ้านหนองแฟบ
- ชุมชนชากลูกหญ้า

✓

✓

- ชุมชนมาบชลูด
- บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือ
- ERU, WWI, SAR Stack

✓

✓

✓

✓

✓

✓

- ก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ (HCN)
1.3 บันทึกผลตรวจวัด - ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)
คุณภาพอากาศของ - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
แหล่งกาเนิดแบบ - ออกซิเจน (O2)
CEMs

- ERU Stack
- ERU, WWI, SAR Stack

✓

✓
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โครงการโรงงานผลิตสารอะคริโลไนไตรล์ และสารเมทิลเมตะคริเลต (ส่วนขยายครั้งที่ 1)
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ตารางที่ 1-1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดาเนินการ ประจาปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

พารามิเตอร์

1.4 ตรวจสอบความ - ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน
ถูกต้องของ CEMS (NOx)
(Audit/RATA)
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
- ออกซิเจน (O2)
1.5 ตรวจวัดคุณภาพ - Acrylonitrile
อากาศในพื้นที่
ปฏิบัติงาน
- Acetone

- Hydrogen Cyanide

- Methanol

สถานีตรวจวัด

ม.ค.

ก.พ.

แผนการตรวจวัดประจาปี พ.ศ. 2562
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

- ERU, WWI, SAR Stack

- บริเวณหน่วยผลิตสารอะคริโลไนไตรล์
- บริเวณถังเก็บกักสารอะคริโลไนไตรล์
- บริเวณหน่วยผลิตสารเมทิลเมตะคริเลต
- บริเวณถังกักเก็บอะซิโตน
- บริเวณหน่วยผลิตสารอะซิโตน
ไซยาโนไฮดริน
- บริเวณหน่วยผลิตสารอะซิโตน
ไซยาโนไฮดริน
- บริเวณส่วนปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์
ของโรงงาน AN
- บริเวณหน่วยผลิตสารเมทิลเมตะคริเลต
- บริเวณถังเก็บกักเมทานอล

จัดทาโดย บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จากัด

ธ.ค.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานผลิตสารอะคริโลไนไตรล์ และสารเมทิลเมตะคริเลต (ส่วนขยายครั้งที่ 1)
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จากัด

บทที่ 1

ตารางที่ 1-1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดาเนินการ ประจาปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

พารามิเตอร์

1.5 ตรวจวัดคุณภาพอากาศใน - Ammonia
พื้นที่ปฏิบัติงาน

สถานีตรวจวัด
- บริเวณหน่วยผลิตสารอะคริโลไนไตรล์
- บริเวณหน่วยผลิตแอมโมเนียมซัลเฟต
- บริเวณถังกักเก็บแอมโมเนีย
- พื้นที่บริเวณหน่วย ERU
- พื้นที่บริเวณหน่วย WWI
- พื้นที่บริเวณหน่วย SAR
- ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ
- ชุมชนมาบชลูด
- บริเวณบ่อพักน้าทิ้ง

2. ระดับความร้อน

- Heat Stress

3. ระดับเสียง

- Leq 24 hr.
- L90
- pH, Temperature,
SS, COD, BOD, TDS,
TKN, H2S, CN- และ
Oil & Grease
- pH, Acrylonitrile,
- บ่ อ สั งเกตุ ก ารณ์ ที่ ใช้ เป็ น บ่ อ อ้ า งอิ ง
Methyl
(Up Gradient: GW#9)
Methacrylate, TPH - บ่อสังเกตุการณ์ที่ใช้เป็นบ่อท้ายน้า 1
(C5-C8), Antimony,
(Down Gradient: GW#4)
Vanadium
- บ่อสังเกตุการณ์ที่ใช้เป็นบ่อท้ายน้า 2
(Down Gradient: GW#5)

4. คุณภาพน้า

5. คุณภาพน้าใต้ดิน

จัดทาโดย บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จากัด

ม.ค. ก.พ.

แผนการตรวจวัดประจาปี พ.ศ. 2562
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

ธ.ค.

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานผลิตสารอะคริโลไนไตรล์ และสารเมทิลเมตะคริเลต (ส่วนขยายครั้งที่ 1)
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จากัด

บทที่ 1

ตารางที่ 1-1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดาเนินการ ประจาปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
6. คุณภาพดิน

7. การจัดการของเสีย

พารามิเตอร์

สถานีตรวจวัด

- pH, Acrylonitrile, Methyl
- บ่อสังเกตุการณ์ที่ใช้เป็นบ่ออ้างอิง
Methacrylate, TPH (C5-C8),
(Up Gradient: GW#9)
Antimony, Vanadium
- บ่ อ สั งเกตุ การณ์ ที่ ใช้ เป็ น บ่ อ ท้ า ย
น้า 1 (Down Gradient: GW#4)
- บ่ อ สั งเกตุ การณ์ ที่ ใช้ เป็ น บ่ อ ท้ า ย
น้า 2 (Down Gradient: GW#5)
- จัดทารายงานสรุป กากของเสีย - ภายในพื้นที่โครงการ
แต่ ล ะชนิ ด พร้ อ มทั้ ง บั น ทึ ก
ราย ล ะ เอี ย ด เกี่ ย วกั บ ช นิ ด
ปริ ม าณ การจั ด ส่ ง และการ
กาจัดกากของเสียที่เกิดขึ้น จาก
การด าเนิ น งานของโครงการ
พร้อ มทั้ งแนบส าเนาการได้ รั บ
อนุ ญ าตมารั บ กากของเสี ย ไป
กาจัดประกอบไว้ในรายงาน
- ร ะ บุ สั ด ส่ วน แ ล ะ ป ร ะ เภ ท
กากของเสียที่นากลับมาใช้ใหม่
(Recycle) ต่อปริมาณกากของ
เสียทั้งหมด

จัดทาโดย บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จากัด

ม.ค. ก.พ.

แผนการตรวจวัดประจาปี พ.ศ. 2562
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

มาตรการกาหนดให้ตรวจวัดทุก 3 ปี หรือตามที่กฎหมายเกีย่ วข้องกาหนด
ซึ่งโครงการดาเนินการตรวจวัดคุณภาพดินครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561
โดยจะครบกาหนดให้ตรวจวัดคุณภาพดินครั้งต่อไปในปีพ.ศ. 2564

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานผลิตสารอะคริโลไนไตรล์ และสารเมทิลเมตะคริเลต (ส่วนขยายครั้งที่ 1)
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จากัด

บทที่ 1

ตารางที่ 1-1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดาเนินการ ประจาปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
8. คมนาคม

9. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
9.1 การตรวจสุขภาพ

พารามิเตอร์

สถานีตรวจวัด

- บั น ทึ ก ข้ อ มู ล อุ บั ติ เหตุ จ ากการ - ภายในพื้นที่โครงการ
ท างานภายในพื้ น ที่ โ ครงการ
โดยบั น ทึ ก รายละเอี ย ดของ
สาเหตุ ลักษณะการเกิด และผล
ที่เกิดขึ้นพร้อมกับวิธีการแก้ไขที่
จะป้ อ งกั น ไม่ ให้ เกิ ด เหตุ ก ารณ์
นั้นซ้าอีก
 ตรวจสุขภาพทั่วไป
- พนักงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
* การตรวจร่างกายโดยแพทย์ - พนักงานทุกคน (ปีละ 1 ครั้ง)
* การชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูง
* การวัดความดันโลหิตและชีพจร
* ตรวจวัดสายตา
* X-ray ปอด
* ตรวจคลื่นหัวใจ (สาหรับ
พนักงานที่อายุ 35 ปี ขึ้นไป)
 ตรวจปัสสาวะ (Urine Exam)
 ตรวจกรุ๊ปเลือด (ABO Group)
(ก่อนเริ่มปฏิบตั ิงานในโครงการ
1 ครั้ง)

จัดทาโดย บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จากัด

ม.ค. ก.พ.

แผนการตรวจวัดประจาปี พ.ศ. 2562
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานผลิตสารอะคริโลไนไตรล์ และสารเมทิลเมตะคริเลต (ส่วนขยายครั้งที่ 1)
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จากัด

บทที่ 1

ตารางที่ 1-1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดาเนินการ ประจาปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
9.1 การตรวจสุขภาพ
(ต่อ)

พารามิเตอร์

สถานีตรวจวัด

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ด
- พนักงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
เลือด (CBC)
- พนักงานทุกคน (ปีละ 1 ครั้ง)
 ตรวจน้าตาลในเลือด (FBS)
 ตรวจการทางานของตับ
* SGOT
* SGPT
* ALK. Phosphatase
* Gramma GT (ตรวจวัดเมื่อ
ผล SGOT, SGPT, ALK
Phosphatase มีคา่ ผิดปกติ)
* Albumin
* Globulin
 ตรวจการทางานของไต
* BUN
* Creatinine
 ตรวจไขมันในเลือด
* Total Cholesterol
* Triglyceride
* HDL-Cholesterol


จัดทาโดย บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จากัด

ม.ค. ก.พ.

แผนการตรวจวัดประจาปี พ.ศ. 2562
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
✓

ธ.ค.

✓
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานผลิตสารอะคริโลไนไตรล์ และสารเมทิลเมตะคริเลต (ส่วนขยายครั้งที่ 1)
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จากัด

บทที่ 1

ตารางที่ 1-1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดาเนินการ ประจาปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
9.1 การตรวจสุขภาพ
(ต่อ)

พารามิเตอร์

สถานีตรวจวัด

* LDL-Cholesterol
- พนักงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
 ตรวจกรดยูรค
ิ (Uric Acid)
- พนักงานทุกคน (ปีละ 1 ครั้ง)
 ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs
Ag) ทั้งนี้ในรายที่ตรวจพบแล้ว ไม่
ต้องตรวจซ้าในครั้งต่อไป
 ตรวจภูมิต้านทานเชื้อไวรัสตับ
อักเสบบี (Anti-HBs)
 ตรวจ Anti-HBc
 ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
(Audiogram)
 ตรวจสมรรถภาพปอด (Lung
Function Test)
- ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจาก
- พนักงานกลุ่มเสี่ยง
การทางาน เช่น ตรวจสมรรถภาพ
(ปีละ 1 ครั้ง)
การได้ยิน ตรวจสมรรถภาพปอด
ตรวจเมทานอลในปัสสาวะ ตรวจอะ
ซิโตนในปัสสาวะ เป็นต้น

จัดทาโดย บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จากัด

ม.ค. ก.พ.

แผนการตรวจวัดประจาปี พ.ศ. 2562
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
✓

✓

✓

✓

ธ.ค.
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานผลิตสารอะคริโลไนไตรล์ และสารเมทิลเมตะคริเลต (ส่วนขยายครั้งที่ 1)
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จากัด

บทที่ 1

ตารางที่ 1-1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดาเนินการ ประจาปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
9.1 การตรวจสุขภาพ
(ต่อ)

9.2 สถิติอุบัติเหตุ

พารามิเตอร์

สถานีตรวจวัด

- ในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติ - พนักงานที่ตรวจพบความผิดปกติ
ของสุ ขภาพพนัก งานให้ ตรวจ
วิ นิ จ ฉั ย เฉพาะ พร้ อ มทั้ ง หา
ส า เห ตุ ที่ ท า ให้ เกิ ด ค ว า ม
ผิดปกติก่อนทาการรักษาและ
กาหนดหน้ าที่ก ารท างานให้ มี
ความเหมาะสม
- บัน ทึกการได้รับบาดเจ็ บและ - ภายในพื้นที่โครงการ
การเจ็บป่วยของพนักงาน
- บันทึกข้อมูลอุบัติเหตุจากการ - ภายในพื้นที่โครงการ
ทางาน โดยบันทึกรายละเอียด
ของสาเหตุ ลักษณะการเกิด
และผลที่เกิดขึ้น พร้อมกับ
วิธีการแก้ไขที่จะป้องกันไม่ให้
เกิดเหตุการณ์นั้นซ้าอีก

จัดทาโดย บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จากัด

แผนการตรวจวัดประจาปี พ.ศ. 2562
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เมื่อพบความผิดปกติ

ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

1-14

รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานผลิตสารอะคริโลไนไตรล์ และสารเมทิลเมตะคริเลต (ส่วนขยายครั้งที่ 1)
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จากัด

บทที่ 1

ตารางที่ 1-1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดาเนินการ ประจาปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)
แผนการตรวจวัดประจาปี พ.ศ. 2562
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

คุณภาพสิ่งแวดล้อม

พารามิเตอร์

สถานีตรวจวัด

9.3 ระดับเสียงในสถาน
ประกอบการ

- ระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ย
ตลอดเวลาการทางานในแต่ละ
วัน (TWA) ตามกฎหมาย
กระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้อง
ด้วย Noise Dosimeter
- ระดับเสียงเฉลี่ยตลอด
ระยะเวลาทางาน ตาม
กฎหมายกระทรวง
อุตสาหกรรมที่เกีย่ วข้อง
- ระดับเสียงแยกความถี
(Octave Band)

- พนักงานที่ปฏิบัติงานในสภาพการ
ทางานที่ ได้ รับอั นตรายเนื่อ งจาก
เสียงดัง

✓

✓

- พื้นที่บริเวณ Control room
- พื้นที่บริเวณ Compressor room
- พื้นที่บริเวณ Cooling tower

✓

✓

จัดทาโดย บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จากัด
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานผลิตสารอะคริโลไนไตรล์ และสารเมทิลเมตะคริเลต (ส่วนขยายครั้งที่ 1)
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จากัด

บทที่ 1

ตารางที่ 1-1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดาเนินการ ประจาปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
10. เศรษฐกิจสังคม

พารามิเตอร์
- รายงานสรุปข้อมูลการสนับสนุน/ช่วยเหลือ
กิจกรรมด้านการศึกษาของชุมชน
- รายงานสรุปข้อมูลการสนับสนุน/
ช่วยเหลือกิจกรรม ด้านศาสนา ประเพณี
และวัฒนธรรมของชุมชน
- รายงานสรุปข้อมูลการสนับสนุน/
ช่วยเหลือกิจกรรมด้านสังคมและชุมชน
- รายงานสรุปข้อมูลการร้องทุกข์จากการ
ดาเนินงานของโครงการ พร้อมผลการ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาไว้ทุกครั้ง
- สารวจสภาพเศรษฐกิจสังคม สภาวะการณ์
เปลียนแปลง ปัญหา และความต้องการ
ระดับครัวเรือน ตลอดจนความคิดเห็นของ
ประชาชน ผู้นาชุมชน พื้นที่อ่อนไหว
โดยรอบ ผู้แทนหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง สถานประกอบการที่อยู่โดยรอบ
พื้นที่โครงการ และชุมชนที่เป็นจุดเดียวกับ
จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถีงให้
สารวจความพึงพอใจของชุมชน

จัดทาโดย บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จากัด

สถานีตรวจวัด

แผนการตรวจวัดประจาปี พ.ศ. 2562
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ

✓

✓

- ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ

✓

✓

- ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ

✓

✓

- ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ
ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
- ชุ ม ชน ใน พื้ น ที่ โด ย รอ บ
โครงการ ชุมชนทีดาเนินการ
เก็บดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และชุมชนพื้นที่อ่อนไหว เช่น
ส ถ าน พ ย าบ าล ส ถ า น ที่
ราชการ วัด โรงเรียน สถานที
สาคัญต่างๆ เป็นต้น

✓
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รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานผลิตสารอะคริโลไนไตรล์ และสารเมทิลเมตะคริเลต (ส่วนขยายครั้งที่ 1)
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จากัด

บทที่ 1

ตารางที่ 1-1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดาเนินการ ประจาปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
10. เศรษฐกิจสังคม

พารามิเตอร์

สถานีตรวจวัด

(Community Satisfaction Index)
พร้อมทั้งแสดงแผนที่การกระจายตัวในการ
เก็บข้อมูล
- สรุปผลการดาเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์ - ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ
ของโครงการ และการประเมินผลจาก
และหน่วยงานราชการใน
แผนงานชุมชนสัมพันธ์ แผนงานความ
พื้นที่
รับผิดชอบต่อสังคม และ/หรือแผนงาน
โครงการและกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
- รายงานสรุปข้อมูลการเยีย่ มชมโรงงาน
- ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ
(Open house)
- บั น ทึ ก ข้ อ ร้ อ งเรี ย นจากโครงการ และ - พื้นที่โครงการ
จัดทารายงานสรุปผลข้อมูลการร้องเรียน
พร้อมผลการดาเนินการแก้ไขปัญหาและ
มาตรการที่ ก าหนดเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ป้ อ งกั น
การเกิดซ้าไว้ทุกครั้ง

จัดทาโดย บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จากัด

แผนการตรวจวัดประจาปี พ.ศ. 2562
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

✓

✓

✓

ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
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