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4.1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

4.2

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมในระยะดําเนิน
โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม ของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) ระหวางเดือนมกราคมมิถุนายน 2562 พบวา ทางโครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กําหนดไว ดังแสดงรายละเอียด ในบทที่ 2

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ
โรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม ของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน
2562 สรุปผลไดดังนี้
1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จํานวน 3 สถานี พบวา TSP และ PM-10 มีคาอยู
ในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่
24 พ.ศ. 2547 และผลการตรวจวัด NO2 มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 ทั้ง 3 สถานี
2. ความเร็วและทิศทางลม
บริเวณหมูที่ 12 บานคลองทายวัง ลมที่พัดผานมีความเร็วลมอยูในชวง 0.4-3.6 เมตรตอวินาที
โดยสวนใหญพัดมาจากทิศทางใต (S) บริเวณหมูที่ 7 บานในดง ลมที่พัดผานมีความเร็วลมอยูในชวง 0.4-2.1 เมตร
ตอวินาที สวนใหญพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือใต (NW) และบริเวณหมูที่ 8 บานบอเพลา ลมที่พัดผานมี
ความเร็วลมอยูในชวง 0.4-3.6 เมตรตอวินาที สวนใหญพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใตคอนไปทางใต (SSE)
3. คุณภาพอากาศจากปลองระบายอากาศ
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง พบวา ปลองเตาเผา (Hot Oil Furnace) มีคาความ
เขมขนของ NOx as NO2 และอัตราการระบายอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศ
ที่ระบายออกจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 และมาตรฐานที่กําหนดไวในรายงาน
EIA สําหรับปลองระบายจากเครื่องกําเนิดไฟฟา (Gas Engine) มีคาความเขมขนของ NOx as NO2 และอัตรา
การระบายเกินเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวในรายงาน EIA สําหรับ CO2 ปจจุบันยังไมมีการกําหนดคามาตรฐาน
4. ระดับเสียงในบรรยากาศ
ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ จํานวน 3 สถานี พบวา ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
(Leq 24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 สําหรับระดับเสียงรบกวนเมื่อนําผลการตรวจวัดมา
โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
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เปรียบเทียบกับมาตรฐานคาระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.
2550 พบวา คาระดับการรบกวนมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด ซึ่งถือวาไมเปนเสียงรบกวน ทั้ง 3 สถานี
5. คุณภาพน้ําผิวดิน
ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําผิวดิน จํานวน 2 สถานี พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน
กําหนดตามมาตรฐานประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537 เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ําในแหลงผิวดิน (ประเภทที่ 3 และ 4)
6. คุณภาพน้ําใตดิน
ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําใตดิน จํานวน 2 สถานี พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพน้ําใตดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 20 พ.ศ. 2543
7. ของเสียอันตราย
ทางโครงการไดขออนุญาตนําออก สก.2 น้ํามันเครื่องใชเเลว และไดติดตอ บริษัท มหาชัยเอกศิ
ริออยล จํากัด ซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานฯ เปนผูขนสงและรับกําจัดของเสียอันตราย เพื่อนําออกไปกําจัด
ดวยวิธีการที่ถูกตองตอไป สําหรับขยะอันตรายจากอาคารสํานักงาน เชน หลอดไฟ ปจจุบันยังไมมีการสงกาก
ของเสียออกไปกําจัดภายนอกเนื่องจากมีปริมาณนอยมาก
8. สภาพแวดลอมในการทํางาน
ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย Leq 1 hr และ Leq 8 hr จํานวน 2 สถานี พบวา มีคาอยูใน
เกณฑของกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวางและเสียง พ.ศ. 2559 และประกาศ
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมใหลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการ
ทํางานในแตละวัน พ.ศ. 2561 ทั้ง 2 สถานี
9. การตรวจสุขภาพพนักงาน
ทางโครงการมีการตรวจสุขภาพของพนักงานกอนเขาทํางาน โดยชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน
2562 ยังไมมีพนักงานใหม โดยมีแผนจะดําเนินการตรวจสุขภาพประจําป 2562 ของพนักงานประมาณเดือน
กันยายน และจะนําเสนอสรุปผลการตรวจสุขภาพประจําปของพนักงานไวในรายงานฉบับถัดไป
10. การบันทึกอุบัติเหตุ
ในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ไมมีการเกิดอุบัติเหตุใด
11. อันตรายรายแรง
ในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ไมมีการรั่วไหลของกาซแตอยางใด
12. สุขภาพ
โครงการกําลังดําเนินการรวบรวมขอมูลสถิติการเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจจาก
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลในบริเวณใกลเคียง และจะนําเสนอสรุปผลการรวบรวมขอมูลสถิติ
ประจําป 2562 ไวในรายงานฉบับถัดไป
13. การรับเรื่องรองเรียน
ในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ยังไมมีเรื่องรองเรียนใด
โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
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