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บทที่ 1
บทนำ
1.1

บทนำ
บริ ษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณั ฑ์ จากัด (มหาชน) หรื อ TPC ตั้ง อยู เ่ ลขที่ 8 ถนนไอหนึ่ ง

นิ คมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตาบลมาบตาพุด อ าเภอเมือ ง จัง หวัดระยอง ได้เ ปิ ดดาเนิ น กิจการโรงงาน
ผลิตคลอร์ -อัลคาไลน์ (C/A Plant) และโรงงานผลิ ตไวนิ ล คลอไรด์ โ มโนเมอร์ (VCM Plant) โดยมีล าดับ
การจัดทารายงานและการเห็ นชอบรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ดังนี้
(1) รายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิ ตคลอร์ -อัล คาไลน์
โรงงานผลิ ต ไวนิ ล คลอไรด์ โ มโน เมอร์ และโรงงานผลิ ต ผง พลาสติ ก โพ ลี ไ วนิ ล คลอไรด์ บริ ษ ัท ฯ
เริ่ มดาเนิ นการก อ่ สร้ า ง โรงงานผลิ ตคลอร์ -อัล คาไลน์ ที่ ก าลัง การผลิ ต 26,000 ตัน ต่อ ปี โรงงานผลิ ต
ไวนิ ลคลอไรด์โมโนเมอร์ ที่กาลังการผลิต 14,000 ตัน ต่อ ปี หลัง จากนั้ น บริ ษ ัทฯ ได้มีก ารขยายก าลัง การ
ผลิตและเปลี่ยนแปลงในส่วนของโรงงานผลิตไวนิ ลคลอไรด์โมโนเมอร์ และได้จดั ทารายงานการวิเ คราะห์
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โดยแยกรายละเอี ย ดของโรงงานผลิ ต ผงพลาสติ ก โพลี ไ วนิ ล คลอไรด์ ออกเป็ น
รายงานฯ อีก 1 ฉบับ
(2) รายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ ม โครงการขยายก าลัง การผลิ ตเอธิ ลี น ไดคลอไรด์ จาก 60,200 เป็ น 142,900 ตัน ต่อ ปี และขยายก าลัง การผลิ ตไวนิ ล คลอไรด์ โ มโนเมอร์ จาก
140,000 เป็ น 440,000 ตันต่อปี พร้อมก ่อสร้างถังบรรจุเอธิ ลีนไดคลอไรด์และไวนิ ลคลอไรด์ โ มโนเมอร์ ด้วย
ซึ่งได้รับความเห็ นชอบตามหนังสื อที่ วว 0804/2312 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542
(3) รายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการขยายกาลังการผลิตไวนิ ลคลอไรด์โมโนเมอร์ ของโรงงานที่ 2 จาก 300,000 เป็ น 360,000 ตัน ต่อ ปี และก อ่ สร้ า งถัง เก็บเอธิ ลี น ไดคลอไรด์
และไวนิ ลคลอไรด์โมโนเมอร์ ซึ่งได้รับความเห็ นชอบตามหนัง สื อ ที่ วว0804/9795 ลงวัน ที่ 18 กัน ยายน
พ.ศ.2545
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(4) รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตไวนิ ลคลอไรด์โมโนเมอร์
โดยการก ่อสร้างถังเก็บเอธิ ลี น ไดคลอไรด์ เ พิ่ ม ซึ่ ง ได้รั บความเห็ น ชอบตามหนั ง สื อ ที่ ทส 1009/6468
ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2547
(5) รายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการขยายกาลังการผลิตไวนิ ลคลอไรด์โมโนเมอร์ ของโรงงานที่ 1 และโรงงานที่ 2 โดยโรงงานที่ 1 มีกาลังการผลิ ตเพิ่ มขึ้ น จากเดิ ม 140,000 เป็ น
160,000 ตันต่อปี ส่วนโรงงานที่ 2 มีกาลังการผลิตเพิม่ ขึ้นจากเดิม 360,000 เป็ น 430,000 ตัน ต่อ ปี จึ ง ทาให้
กาลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้นเป็ น 590,000 ตันต่อปี ซึ่งได้รับความเห็ น ชอบตามหนั ง สื อ ที่ ทส 1009.3/1809
ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2551
(6) รายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม สาหรับโครงการหรื อกิจการที่อาจก ่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุ นแรง ทัง้ ทางด้านคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุ ขภาพ โครงการ
ขยายกาลังการผลิตไวนิ ลคลอไรด์โมโนเมอร์ ของโรงงานที่ 1 และโรงงานที่ 2 ซึ่ ง ได้รั บความเห็ น ชอบ
ตามหนังสื อที่ ทส 1009.9/3466 ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2555
(7) รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอี ย ดโครงการในรายงานการวิเ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม สาหรับโครงการหรื อกิจการที่ อ าจก อ่ ให้ เ กิดผลกระทบต่อ ชุมชนอย่า งรุ น แรง ทั้ง ทางด้า น
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุ ขภาพ โครงการขยายกาลังการผลิตไวนิ ลคลอไรด์ โ มโนเมอร์
โรงงานที่ 1 และโรงงานที่ 2 โดยมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนก าลัง การผลิ ตไวนิ ล คลอไรด์ โ มโนเมอร์ ของ
โรงงานที่ 1 จาก 160,000 เป็ น 200,000 ตัน ต่อ ปี และโรงงานที่ 2 จาก 430,000 เป็ น 390,000 ตัน ต่อ ปี
โดยที่กาลังการผลิตรวมยังคงเท่าเดิ ม ซึ่ ง ได้รั บความเห็ น ชอบตามหนั ง สื อ ที่ ทส 1009.9/6032 ลงวัน ที่
26 พฤษภาคม พ.ศ.2558
(8) ล่าสุ ด บริ ษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณั ฑ์ จากัด (มหาชน) ได้ขอเปลี่ ย นแปลงจุ ดติ ดตั้ง
เครื่ องตรวจวัดก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ ก๊าซคลอรี น ก๊าซเอธิ ลีนไดคลอไรด์ และก๊าซไวนิ ลคลอไรด์โมโนเมอร์
แบบต่อ เนื่ อ ง บริ เ วณริ มรั้ วโรงงานด้า นทิ ศ ตะวัน ตกเฉี ย งใต้ ซึ่ ง ได้รั บความเห็ น ชอบตามหนั ง สื อ ที่
ทส 1009.9/5943 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2559 โดยบริ ษทั ฯ ได้นามาตรการป้ องกันและแก้ไ ขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ ม ซึ่ ง ได้รั บความเห็ น ชอบในรายงาน
ฉบับนี้ มายึดปฏิบตั ิอยูใ่ นปั จจุบนั
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ทัง้ นี้ เงื่ อนไขในมาตรการฯ ที่ได้รับความเห็ นชอบได้กาหนดให้ บริ ษ ัท ฯ ต้อ งเสนอรายงาน
ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกัน และแก้ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ ม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมให้กบั สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม จังหวัดระยอง การนิ คมอุ ตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือน
ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงมอบหมายให้บริ ษทั ซีคอท จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่ปรึ กษาทางด้านสิ่ งแวดล้อ ม
ดาเนิ น การตรวจสอบคุณ ภาพสิ่ ง แวดล้อ ม พร้ อ มทั้ง รวบรวมข้อ มูล ผลการตรวจวัดของโรงงานผลิ ต
คลอร์ -อัลคาไลน์ และโรงงานผลิตไวนิ ลคลอไรด์โมโนเมอร์ และตรวจสอบผลการปฏิ บัติตามมาตรการ
ป้ องกัน และแก้ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ ม ในระยะดาเนิ น การ เพื่ อ จัดทารายงานผลการปฏิ บัติตาม
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ ม
ของโรงงานผลิตคลอร์ -อัลคาไลน์ โรงงานผลิตไวนิ ลคลอไรด์โมโนเมอร์ เสนอต่อหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยรายงานฉบับนี้ เป็ นรายงานครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2562 (ระหว ่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2562)
สาหรับสถานะของโรงงานในปั จจุบนั พบว ่า โรงงานผลิตไวนิ ลคลอไรด์โมโนเมอร์ โรงงานที่ 1
(VCM 1) และโรงงานที่ 2 (VCM 2) มีกาลังการผลิ ตประมาณ 200,000 ตัน ต่อ ปี และ 390,000 ตัน ต่อ ปี
ตามลาดับ ส่วนโรงงานผลิตคลอร์ -อัลคาไลน์ (C/A Plant) หยุดการผลิ ตชัว่ คราว ดัง นั้ น ในระหวา่ งเดื อ น
กรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2562 จึ ง ไมม่ ีก ารติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ มของโรงงานผลิ ต
คลอร์ -อัลคาไลน์

1.2

ขอบเขตกำรดำเนิ นงำน

1.2.1

มำตรกำรป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
ดาเนิ นการตรวจสอบผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกัน และแก้ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ ม

ที่ถูกกาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของโรงงานผลิ ตคลอร์ -อัล คาไลน์ โรงงาน
ผลิตไวนิ ลคลอไรด์โมโนเมอร์ มีรายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้
(1) มาตรการทั่วไป
(2) คุณภาพอากาศ
(3) เสี ยง
(4) คุณภาพน้ า
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(5) กากของเสี ย
(6) การคมนาคมขนส่ง
(7) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(8) พื้นที่สีเขีย ว
(9) การดาเนิ นการด้านสิ่ งแวดล้อ ม
(10) เศรษฐกิจ -สังคม
(11) สุ ขภาพอนามัย/สาธารณสุ ข
รายละเอียดมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของโรงงานผลิตคลอร์ -อัลคาไลน์
โรงงานผลิตไวนิ ลคลอไรด์โมโนเมอร์ แสดงดังภาคผนวก ก และผลการปฏิ บัติตามมาตรการป้ องกัน และ
แก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของโรงงานผลิ ตคลอร์ -อัล คาไลน์ โรงงานผลิ ต ไวนิ ล คลอไรด์ โ มโนเมอร์
ระหว ่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2562 มีรายละเอี ย ดดัง แสดงในตารางที่ 3.1-1 รู ปที่ 3.1-1 ของ
บทที่ 3 และภาคผนวก ข

1.2.2

มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ ม ของโรงผลิ ตคลอร์ -อัล คาไลน์ โรงงานผลิ ต

ไวนิ ลคลอไรด์โมโนเมอร์ บริ ษทั ฯ ระหว ่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2562 ดาเนิ นการดังนี้
(1) การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
1)

การตรวจวัดแบบครั้งคราว
-

ดาเนิ นการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม ่เกิน 10 ไมครอน

(PM-10) เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ ย
24 ชัว่ โมง ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง ก๊าซคลอรี น (Cl2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และความเร็ ว
และทิศทางลม โดยมีจุดตรวจวัด 4 บริ เวณ ได้แก ่บริ เวณริ มรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตกเฉี ย งใต้ บริ เ วณริ มรั้ ว
โรงงานด้านทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อ บริ เวณบ้านหนองแฟบ และบริ เวณโรงเรี ยนมาบตาพุดพัน พิ ทยาคาร
(เก ่า) (ปั จจุบนั เป็ นมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ วิทยาเขตระยอง) จานวน 1 ครั้ง เป็ นเวลา 7 วัน
ติดต่อกัน (มาตรการกาหนดปี ละ 2 ครั้ง)
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โรงงานผลิ ตคลอร์ -อัลคาไลน์ โรงงานผลิ ตไวนิ ลคลอไรด์ โมโนเมอร์
บริ ษัท ไทยพลาสติ กและเคมี ภัณฑ์ จากัด (มหาชน)

-

บทที่ 1
บทนา

ดาเนิ นการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของไวนิ ล คลอไรด์ โ มโนเมอร์ (VCM)

และเอธิ ลีนไดคลอไรด์ (EDC) โดยมีจุดตรวจวัด 4 บริ เวณ ได้แก ่บริ เวณวัดมาบชลูด บริ เ วณบ้า นหนองแฟบ
บริ เวณโรงพยาบาลส่งเสริ มสุ ขภาพตาบลมาบตาพุด และบริ เ วณที่ ทาการส านั ก งานนิ คมอุ ตสาหกรรม
มาบตาพุด จานวน 1 ครั้งต่อเดือน เป็ นเวลา 24 ชั่วโมงติ ดต่อ กัน รวม 6 ครั้ ง (มาตรการก าหนดเดื อ นละ
1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง)
2)

การตรวจวัดแบบต่อเนื่ อง
-

ดาเนิ น การตรวจวัดก๊า ซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) ก๊า ซคลอรี น (Cl2)

ไวนิ ล คลอไรด์ โ มโนเมอร์ (VCM) และเอธิ ลี น ไดคลอไรด์ (EDC) โดยมีจุดตรวจวัด 4 บริ เ วณ ได้แ ก ่
บริ เวณริ มรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อ บริ เวณริ มรั้วโรงงานด้า นทิ ศ ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ บริ เ วณ
ริ มรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อ และบริ เวณริ มรั้ วโรงงานด้า นทิ ศ ตะวัน ตกเฉี ย งใต้ ตลอดเวลา
แบบต่อเนื่ อง
(2) การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ
1)

การตรวจวัดแบบครั้งคราว
-

ดาเนิ นการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX)

จากปล่องระบายอากาศ จานวน 7 ปล่อ ง ประกอบด้วย โรงงาน VCM 1 จานวน 3 ปล่อ ง ได้แ ก ่ ปล่อ ง
Cracker ปล่อง Incinerator 1A และปล่อง Incinerator 1B โรงงาน VCM 2 ได้แ ก ่ ปล่อ ง Cracker 2A ปล่อ ง
Cracker 2B ปล่อง Incinerator 2A และปล่อง Incinerator 2B จานวน 1 ครั้ ง ในช ว่ งเดี ย วกับการตรวจวัด
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ (มาตรการกาหนดปี ละ 2 ครั้ง)
-

ดาเนิ นการตรวจวัด ค่า ความเข้มข้น ของก๊า ซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl)

ก๊าซคลอรี น (Cl2) ก๊าซเอธิ ลีนไดคลอไรด์ (EDC) และก๊า ซไวนิ ล คลอไรด์ โ มโนเมอร์ (VCM) จากปล่อ ง
ระบายอากาศ จานวน 4 ปล่อ ง ประกอบด้วย โรงงาน VCM 1 ได้แ ก ่ ปล่อ ง Incinerator 1A และปล่อ ง
Incinerator 1B โรงงาน VCM 2 ได้แ ก ่ ปล่อ ง Incinerator 2A และปล่อ ง Incinerator 2B จานวน 1 ครั้ ง
ในชว่ งเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (มาตรการกาหนดปี ละ 2 ครั้ง)
-

ค่าความเข้มข้นของก๊าซคลอรี น (Cl2) จากปล่องระบายอากาศของโรงงาน

ผลิตคลอร์ -อัลคาร์ ไลน์ (C/A Plant) ไม ่ได้ตรวจวัด เนื่ องจากโรงงานหยุดการผลิตชัว่ คราว
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โรงงานผลิ ตคลอร์ -อัลคาไลน์ โรงงานผลิ ตไวนิ ลคลอไรด์ โมโนเมอร์
บริ ษัท ไทยพลาสติ กและเคมี ภัณฑ์ จากัด (มหาชน)

-

บทที่ 1
บทนา

การตรวจวัดก๊า ซไดออกซิ น (Dioxin) จากปล่อ งระบายอากาศ จานวน

4 ปล่อง ประกอบด้วย โรงงาน VCM 1 ได้แ ก ่ ปล่อ ง Incinerator 1A ปล่อ ง Incinerator 1B โรงงาน VCM
2 ได้แ ก ่ ปล่อ ง Incinerator 2A และปล่อ ง Incinerator 2B มาตรการก าหน ดให้ ตรวจวัด ปี ละ 1 ครั้ ง
ในชว่ งเวลาเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
2)

การตรวจวัดแบบต่อเนื่ อง
-

ดาเนิ น การตรวจวัด ค่า ความเข้มข้น ของก๊า ซออกไซด์ ของไนโตรเจน

(NOX) แบบต่อเนื่ อ ง (Continuous Emission Monitoring System: CEMs) จากปล่อ งระบายอากาศ จานวน
4 ปล่อง ประกอบด้วย โรงงาน VCM 1 ได้แ ก ่ ปล่อ ง Incinerator 1A ปล่อ ง Incinerator 1B โรงงาน VCM
2 ได้แก ่ปล่อง Incinerator 2A และปล่อง Incinerator 2B ตลอดเวลาแบบต่อเนื่ อง
3)

การตรวจประเมิน CEMs โดยการทา Performance Test ของ CEMs ด้วยวิธี

Relative Accuracy Test Audit (RATA) จากระบบ CEMs ของโรงงาน VCM 1 และโรงงาน VCM 2
จานวน 1 ครั้ง (มาตรการกาหนดให้ตรวจวัดปี ละ 1 ครั้ง)
(3) การตรวจวัดเสี ยง ดาเนิ น การตรวจวัด ระดับเสี ย งเฉลี่ ย 24 ชั่วโมง (Leq(24)) โดยมี
จุดตรวจวัด 2 บริ เวณ ได้แก ่บริ เวณริ มรั้วด้านทิศเหนื อของบริ ษทั ฯ และบริ เวณริ มรั้ วด้า นทิ ศ ใต้ของบริ ษ ัทฯ
จานวน 1 ครั้ง เป็ นเวลา 7 วันติดต่อกัน (มาตรการกาหนดปี ละ 2 ครั้ง)
(4) การตรวจวัดคุณภาพน้ า มีรายละเอียดดังนี้
1)

การตรวจวัดแบบครั้งคราว
ดาเนิ นการตรวจวัดอุ ณหภู มิ (Temperature) ความเป็ นกรด-ด่าง (pH) บี โอดี (BOD5)

ซีโอดี (COD) ของแข็ ง แขวนลอยทั้ง หมด (SS) ของแข็ ง ที่ ล ะลายได้ท้ งั หมด (TDS) น้ ามัน และไขมัน
(Oil & Grease) เอธิ ลีนไดคลอไรด์ (EDC) และไวนิ ล คลอไรด์ โ มโนเมอร์ (VCM) โดยตรวจวัด น้ าที่ ผ า่ น
การบาบัดแล้วของระบบบาบัดน้ าเสี ยส่วนกลางหน่วยที่ 3 ที่ Final Check Tank ขนาด 5,760 ลู ก บาศก์เ มตร
เดือนละ 1 ครั้ง รวม 6 ครั้ง (มาตรการกาหนดเดือนละ 1 ครั้ ง รวม 12 ครั้ ง ) และตรวจวัดในบริ เ วณคลอง
รับน้ าของนิ คมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เหนื อจุดปล่อยน้ าทิ้งของบริ ษทั ฯ 50 เมตร และบริ เ วณคลองรั บน้ า
ของนิ คมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ใต้จุดปล่อยน้ าทิ้งของบริ ษทั ฯ 50 เมตร จานวน 6 ครั้ ง (มาตรการก าหนด
ปี ละ 4 ครั้ ง ต่อ ปี แต่โ รงงานได้เ ก็บเพิ่ มเติ มเป็ นปี ละ 12 ครั้ ง ) นอกจากนี้ บริ ษ ัทฯ ได้ทาการตรวจวัด
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โรงงานผลิ ตคลอร์ -อัลคาไลน์ โรงงานผลิ ตไวนิ ลคลอไรด์ โมโนเมอร์
บริ ษัท ไทยพลาสติ กและเคมี ภัณฑ์ จากัด (มหาชน)

บทที่ 1
บทนา

คุณภาพน้ าทิง้ เพิม่ เติม ได้แก ่ในบริ เวณน้ าทิง้ ก ่อนเข้าถังเติมอากาศของระบบบาบัดน้ าเสี ย ที่ 3 (Influent 3)
น้ าทิ้งในถังเติมอากาศของระบบบาบัดน้ าเสี ยที่ 3A (Aeration 3A) และ 3B (Aeration 3B) เดือนละ 1 ครั้ง
2)

การตรวจวัดแบบต่อเนื่ อง
-

ดาเนิ นการตรวจวัด COD แบบต่อเนื่ อง โดยใช้ COD Online จากน้ าที่ ผ า่ น

การบาบัดแล้วของระบบบาบัดน้ าเสี ยส่วนกลางหน่วยที่ 3 ที่ Final Check Tank ขนาด 5,760 ลู ก บาศก์เ มตร
ตลอดเวลาแบบต่อเนื่ อง
(5) การตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดินและดิน
1)

การตรวจวัดคุณภาพน้ า ใต้ดิน ดาเนิ น การตรวจวัดความเข้มข้น ของเอธิ ลี น -

ไดคลอไรด์ (EDC) และไวนิ ลคลอไรด์โมโนเมอร์ (VCM) โดยตรวจวัด จากบ่อ ติ ดตามตรวจสอบคุณ ภาพ
น้ าใต้ดิน บริ เวณริ มรั้วโรงงาน จานวน 6 จุด จุดละ 3 บ่อ (รวม 18 บ่อ ) จานวน 1 ครั้ ง (มาตรการก าหนด
ปี ละ 2 ครั้ง) และตรวจวัดในบริ เวณบ่อน้ าตื้นหรื อบ่อน้ าบาดาลของชุมชนซอยร่วมพัฒนา และชุมชนตากวนอ่าวประดู ่ จานวน 1 ครั้ง (มาตรการกาหนดปี ละ 1 ครั้ง)
2)

การตรวจวัดคุณภาพดิ น ดาเนิ น การตรวจวัดสารอิ น ทรี ย์ ร ะ เหยง่า ยทั้ง หมด

(Soil Gas) ในบริ เวณพื้นที่กระบวนการผลิตของโรงงาน VCM 1 และโรงงาน VCM 2 (มาตรการก าหนด
ปี ละ 1 ครั้ง)
(6) การติดตามตรวจสอบด้านกากของเสี ย
1)

ดาเนิ น การบัน ทึ ก ชนิ ด ปริ มาณกากของเสี ย ที่ เ กิดขึ้ น และการส่ง ไปก าจัด

พร้อมแนบสาเนาการอนุ ญาตส่งกาจัดประกอบ ทุก 6 เดือน (มาตรการกาหนดทุก 6 เดือน)
2)

ดาเนิ นการบันทึกและรายงานสรุ ปสัดส่วนและประเภทกากของเสี ย ที่ ส ามารถ

นากลับมาใช้ใหม ่ต่อปริ มาณกากของเสี ยทั้งหมด เดือนละ 1 ครั้ง และรายงานผลทุก 6 เดือน
(7) การติดตามตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีรายละเอียดดังนี้
1)

การตรวจวัดเสี ยงในสิ่ งแวดล้อมการทางาน
-

การตรวจวัดระดับเสี ยงเฉลี่ ย 8 ชั่วโมง (Leq(8)) พร้ อ มแยกความถี่ โดย

ตรวจวัดภายในกระบวนการผลิตของโรงงาน VCM 1 และโรงงาน VCM 2 จานวน 8 บริ เ วณ ประกอบด้วย
โรงงาน VCM 1 ได้แ ก ่ บริ เ วณ Oxychlorination Unit (บริ เ วณ Section 200 Unit VCM 1) บริ เ วณ EDC
T-MON-2 19056(1)/SECOT
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โรงงานผลิ ตคลอร์ -อัลคาไลน์ โรงงานผลิ ตไวนิ ลคลอไรด์ โมโนเมอร์
บริ ษัท ไทยพลาสติ กและเคมี ภัณฑ์ จากัด (มหาชน)

บทที่ 1
บทนา

Purification Unit (บริ เ วณ Section 300 Unit VCM 1) บริ เ วณ Refrigeration Unit (บริ เ วณ Refrigeration
VCM 1) บริ เวณ Incinerator Unit (บริ เ วณ Section 800 Unit VCM 1) และโรงงาน VCM 2 ได้แ ก ่ บริ เ วณ
Oxychlorination Unit (บริ เ วณ Section 200 Unit VCM 2) บริ เ วณ EDC Purification Unit (บริ เ วณ Section
300 Unit VCM 2) บริ เวณ Refrigeration Unit (บริ เ วณ Refrigeration VCM 2) และบริ เ วณ Incinerator Unit
(บริ เวณ Section 800 Unit VCM 2) จานวน 2 ครั้ง (มาตรการกาหนดปี ละ 4 ครั้ง)
-

การตรวจวัดระดับเสี ยงสะสม (Noise Dose) โดยตรวจวัดระดับเสี ย งเฉลี่ ย

8 ชัว่ โมง (TWA 8 ชัว่ โมง) ที่ ตัวพนั ก งานที่ ปฏิ บัติง านสั มผัส กับเสี ย งดัง ได้แ ก ่ Worker in VCM 1 และ
Worker in VCM 2 จานวน 2 ครั้ง (มาตรการกาหนดปี ละ 4 ครั้ง)
-

การจัดทาแผนผังแสดงระดับเสี ย ง (Noise Contour) ในพื้ น ที่ ที่มีเ สี ย งดัง

ดาเนิ นการตรวจวัดระดับเสี ยงในบริ เวณกระบวนการผลิตของโรงงาน VCM 1 และโรงงาน VCM 2 และ
นามาจัดทาเส้นแสดงระดับเสี ยง เพื่อกาหนดเขตพื้ น ที่ เ สี ย งดัง บริ เ วณโรงงาน โดยมาตรการก าหนดให้
ดาเนิ นการจัดทาแผนที่เส้นระดับเสี ยง ทุก 3 ปี หรื อเมือ่ มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิ ตที่ อ าจส่ง ผลให้
ระดับเสี ยงในพื้นที่โครงการมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งครั้งล่าสุ ดดาเนิ นการเมื่อ ปี พ.ศ.2560 และครบก าหนด
ดาเนิ นการในปี พ.ศ.2563
2)

การตรวจวัดสารเคมีในสิ่ งแวดล้อมการทางาน
การตรวจวัดแบบครั้งคราว
-

ดาเนิ นการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซคลอรี น (Cl2) จานวน 2 บริ เ วณ

ได้แ ก ่ โรงงาน VCM 1 ในบริ เ วณ Incineration Unit และโรงงาน VCM 2 ในบริ เ วณ Cl2 Compressor
จานวน 2 ครั้ง (มาตรการกาหนดปี ละ 4 ครั้ง)
ส่วนค่าความเข้มข้นของก๊าซคลอรี น (Cl2) ในสิ่ ง แวดล้อ มการทางานของ
โรงงานผลิตคลอร์ -อัลคาร์ ไลน์ (C/A Plant) ไม ่ได้ตรวจวัด เนื่ องจากโรงงานหยุดการผลิตชัว่ คราว
-

ดาเนิ นการตรวจวัดค่า ความเข้มข้น ของก๊า ซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl)

จานวน 8 บริ เวณ ประกอบด้วย โรงงาน VCM 1 ได้แก ่บริ เวณ Incineration (VCM 1) บริ เวณ Oxychlorination
(VCM 1) บริ เ วณ Near Storage Tank (M-FA702A/B) (VCM 1) บริ เ วณ VCM Purification Unit (VCM 1)
บริ เวณ EDC Cracking Unit (VCM 1) และโรงงาน VCM 2 ได้แ ก ่ บริ เ วณ Oxychlorination Unit (VCM 2)
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โรงงานผลิ ตคลอร์ -อัลคาไลน์ โรงงานผลิ ตไวนิ ลคลอไรด์ โมโนเมอร์
บริ ษัท ไทยพลาสติ กและเคมี ภัณฑ์ จากัด (มหาชน)

บทที่ 1
บทนา

บริ เวณ EDC Purification Unit (VCM 2) บริ เวณ Incineration Unit (VCM 2) จานวน 2 ครั้ง (มาตรการกาหนด
ปี ละ 4 ครั้ง)
-

ดาเนิ นการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของเอธิ ลี น ไดคลอไรด์ (EDC) จานวน

3 บริ เวณ ประกอบด้วย โรงงาน VCM 1 ในบริ เ วณ Incineration Unit (VCM 1) และ In front of VCM 1
Control Room โรงงาน VCM 2 ในบริ เ วณ In front of VCM 2 Control Room และบริ เ วณถัง เก็บ EDC
ที่ทา่ เทียบเรื อของบริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) จานวน 2 ครั้ ง (มาตรการก าหนดปี ละ
4 ครั้ง)
-

ดาเนิ นการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของไวนิ ล คลอไรด์ โ มโนเมอร์ (VCM)

จานวน 8 บริ เวณ ประกอบด้วย โรงงาน VCM 1 ได้แ ก ่ บริ เ วณ Oxychlorination Unit บริ เ วณ Near Storage
Tank (M-FA702A/B) บริ เ วณ VCM Purification Unit บริ เ วณ EDC Cracking Unit บริ เ วณ In front of
VCM 1 Control Room โรงงาน VCM 2 ได้แ ก ่ บริ เ วณ Process Storage Tank (VCM 2) บริ เ วณ In front of
VCM 2 Control Room และบริ เวณถังเก็บ VCM ที่ทา่ เทีย บเรื อ ของบริ ษ ัท พี ทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด
(มหาชน) จานวน 2 ครั้ง (มาตรการกาหนดปี ละ 4 ครั้ง)
การตรวจวัดแบบต่อเนื่ อง
-

ดาเนิ นการตรวจวัดค่าความเข้มข้น ของก๊า ซคลอรี น (Cl2) โดยใช้ Online

Analyzer จานวน 6 บริ เ วณ ได้แ ก ่ บริ เ วณที่ เ สี่ ย งต่อ การรั่ วไหลของก๊า ซคลอรี น ของโรงงาน VCM 1
จานวน 2 บริ เวณ และโรงงาน VCM 2 จานวน 4 บริ เวณ ตลอดระยะเวลาดาเนิ นการ
ส่วนค่าความเข้มข้นของก๊าซคลอรี น (Cl2) ในสิ่ ง แวดล้อ มการทางานของ
โรงงานผลิตคลอร์ -อัลคาร์ ไลน์ (C/A Plant) ไม ่ได้ตรวจวัด เนื่ องจากโรงงานหยุดการผลิตชัว่ คราว
-

ดาเนิ นการตรวจวัดค่า ความเข้มข้น ของก๊า ซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl)

โดยใช้ Online Analyzer จานวน 15 บริ เวณ ได้แก ่บริ เวณที่เสี่ ยงต่อการรั่วไหลของก๊า ซไฮโดรเจนคลอไรด์
ของโรงงาน VCM 1 จานวน 4 บริ เวณ และโรงงาน VCM 2 จานวน 11 บริ เวณ ตลอดระยะเวลาดาเนิ นการ
-

ดาเนิ นการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของเอธิ ลี น ไดคลอไรด์ (EDC) โดยใช้

Online Analyzer จานวน 23 บริ เวณ ได้แก ่บริ เวณที่เสี่ ยงต่อการรั่วไหลของเอธิ ลีนไดคลอไรด์ ของโรงงาน
VCM 1 จานวน 5 บริ เวณ โรงงาน VCM 2 จานวน 15 บริ เวณ และบริ เ วณถัง เก็บ EDC ที่ ทา่ เที ย บเรื อ ของ
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) จานวน 3 บริ เวณ ตลอดระยะเวลาดาเนิ นการ

T-MON-2 19056(1)/SECOT
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VCM-T219056(1)(2H)-Chap1

โรงงานผลิ ตคลอร์ -อัลคาไลน์ โรงงานผลิ ตไวนิ ลคลอไรด์ โมโนเมอร์
บริ ษัท ไทยพลาสติ กและเคมี ภัณฑ์ จากัด (มหาชน)

-

บทที่ 1
บทนา

ดาเนิ นการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของไวนิ ล คลอไรด์ โ มโนเมอร์ (VCM)

โดยใช้ Online Analyzer จานวน 23 บริ เวณ ได้แก บริ
่ เวณที่เสี่ ยงต่อการรั่วไหลของไวนิ ลคลอไรด์โ มโนเมอร์
ของโรงงาน VCM 1 จานวน 5 บริ เ วณ โรงงาน VCM 2 จานวน 15 บริ เ วณ และบริ เ วณถัง เก็บ VCM
ที่ทา่ เทียบเรื อของบริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) จานวน 3 บริ เ วณ ตลอดระยะเวลา
ดาเนิ นการ
3)

การตรวจสุ ขภาพพนักงาน
-

การตรวจสุ ขภาพทัว่ ไปของพนักงานแรกรับเข้าทางาน และพนักงานทุกคน

โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ประกอบด้วย ตรวจตาบอดสี ตรวจร่า งกายทั่วไป ตรวจปั ส สาวะสมบู ร ณ์ แ บบ
ระบบการทางานของไต เอกซเรย์ปอดฟิ ล์มใหญ่ ตรวจเลือดสมบู ร ณ์ แ บบ ไวรั ส ตับอัก เสบ บี ระดับไขมัน
ในเลือด ระดับน้ าตาลในเลือด และตรวจการทางานของตับ มาตรการก าหนดให้ ดาเนิ น การตรวจสุ ขภาพ
ของพนักงานแรกรับเข้าทางาน 1 ครั้ง และพนักงานทุกคนปี ละ 1 ครั้ง ซึ่งบริ ษ ัทฯ มีก ารตรวจสุ ขภาพของ
พนักงานแรกรับเข้าทางาน และการตรวจสุ ขภาพพนักงานทุกคนมีการดาเนิ น การในระหวา่ งวัน ที่ 29-30
พฤษภาคม และวันที่ 4-5 มิถุนายน พ.ศ.2562
-

การตรวจสุ ขภาพตามการปฏิบตั ิงานโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ประกอบด้วย


ตรวจการทางานของตับ ส าหรั บพนั ก งานที่ ทางานสั มผัส สาร VCM
โดยมาตรการกาหนดให้ตรวจพนักงานแรกรั บเข้า ทางาน 1 ครั้ ง และ
พนักงานประจา ปี ละ 2 ครั้ง ซึ่งโรงงานมีการตรวจสุ ขภาพของพนักงาน
แรกรับเข้าทางาน และพนักงานประจา จานวน 1 ครั้ง



ตรวจสมรรถภาพการทางานของปอด สาหรับพนักงานที่ ทางานสั มผัส
สารเคมี และตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ส าหรั บพนั ก งานที่ สั มผัส กับ
เสี ยงดัง โดยมาตรการกาหนดให้ตรวจพนักงานแรกรับเข้าทางาน 1 ครั้ ง
และพนักงานประจา 1 ครั้ง ซึ่งโรงงานมีการตรวจสุ ขภาพของพนัก งาน
แรกรับเข้าทางาน ส่วนการตรวจสุ ขภาพของพนั ก งานประจา ปี ละ
1 ครั้ง

T-MON-2 19056(1)/SECOT

1-10

VCM-T219056(1)(2H)-Chap1

โรงงานผลิ ตคลอร์ -อัลคาไลน์ โรงงานผลิ ตไวนิ ลคลอไรด์ โมโนเมอร์
บริ ษัท ไทยพลาสติ กและเคมี ภัณฑ์ จากัด (มหาชน)

4)

บทที่ 1
บทนา

กิจกรรมความปลอดภัย
-

การซ้อมดับเพลิงและอพยพหนี ไฟ สาหรับพนัก งานที่ ปฏิ บัติง านภายใน

โรงงาน และพนักงานบริ เ วณลานถัง โดยฝึ กร่วมกับบริ ษ ัท พี ทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
มาตรการกาหนดให้ดาเนิ นการปี ละ 1 ครั้ง
-

ตรวจสอบความพร้ อ มของอุ ปกรณ์ ป้องกัน และระงั บอัคคี ภ ัย เดื อ นละ

1 ครั้ง หรื อตามระยะเวลาที่ผผู ้ ลิตอุปกรณ์แต่ละประเภทกาหนด
-

ตรวจสอบ Gas Detector ทุก 6 เดือน (มาตรการก าหนดทุ ก 6 เดื อ น ปี ละ

-

การจัดอบรมเกีย่ วกับความปลอดภัย ให้กบั พนักงานใหม ่ทุกคน

-

บันทึกสถิติอุบตั ิเหตุ สาเหตุ ความสู ญ เสี ย การแก้ไ ขและวิธี ก ารป้ องกัน

2 ครั้ง)

ไม ่ให้เกิดซ้ าทุกเดือน และรายงานผลทุก 6 เดือน
-

บันทึกสถิติการเจ็บป่ วยของพนักงานทุกเดือน และรายงานผลทุก 6 เดือน

(8) การสารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม
ดาเนิ นการสารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็ นของประชาชนในชุมชน
ผูน้ าชุมชน และตัวแทนหน่วยงานราชการในพื้น ที่ โ ดยรอบโครงการในรั ศ มี 5 กิโ ลเมตร และพื้ น ที่ ที่มี
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนสภาวะการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิดขึ้ น มาตรการก าหนด
ปี ละ 1 ครั้ง ซึ่งดาเนิ นการในวันที่ 18-30 กันยายน พ.ศ.2562
รายละเอียดมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ ม ดัง แสดงในภาคผนวก ก
สาหรับแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ประจาปี พ.ศ.2562 ดังแสดงในตารางที่ 1.2-1
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แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ประจำปี พ.ศ.2562
โรงงำนผลิตคลอร์-อัล คำไลน์ โรงงำนผลิตไวนิลคลอไรด์ โมโนเมอร์ บริ ษทั ไทยพลำสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหำชน)

คุณภำพสิ่ งแวดล้ อม

ตำแหน่งตรวจวัด

ระยะเวลำ

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

1. คุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ
1.1 กำรตรวจวัด แบบครั้งครำว
- PM-10

- ริ มรัว้ โรงงานด้านทิศตะวันตกเฉี ยงใต้

- TSP

- ริ มรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก-

- NO2

เฉี ยงเหนือ

1-12

- HCl

- บ้านหนองแฟบ

- Cl2

- โรงเรี ยนมาบตาพุด พันทิพ ยาคาร (เก ่า)

- ความเร็ วและทิศทางลม

- ปี ละ 2 ครัง้

22-29

11-18

ครั้งละ 7 วัน
ต่อเนื่อง

(ปั จจุบนั เป็ นมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า

โรงงานผลิ ตคลอร์ -อัลคาไลน์ โรงงานผลิ ตไวนิ ลคลอไรด์ โมโนเมอร์
บริ ษัท ไทยพลาสติ กและเคมี ภัณฑ์ จากัด (มหาชน)

T-MON-219056(1 )/SECOT

ตำรำงที่ 1.2-1

พระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง)
- VCM

- วัดมาบชลูด

- เดือนละ 1 ครั้ง

- EDC

- บ้านหนองแฟบ

ครัง้ ละ 24 ชัว่ โมง

- โรงพยาบาลส่งเสริ มสุ ขภาพตาบล

ต่อเนื่อง

17-

20-

18-

22-

21-

17-

22-

22-

16-

7-

5-

3-

18

21

19

23

22

18

23

23

17

8

6

4

มาบตาพุด
- ที่ทาการสานักงานนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด

บทที่ 1
บทนา

VCM-T219056(1)(2H)-Chap1

แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ประจำปี พ.ศ.2562 (ต่ อ)

คุณภำพสิ่ งแวดล้ อม

ตำแหน่งตรวจวัด

ระยะเวลำ

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

1. คุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ (ต่ อ)
1.2 กำรตรวจวัด แบบต่ อเนือง
่
- HCl

- ริ มรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือ

- Cl2

- ริ มรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออกเฉี ยงใต้

- VCM

- ริ มรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือ

- EDC

- ริ มรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตกเฉี ยงใต้

- ตลอดเวลา

ตรวจวัดแบบต่อเนื่อง

แบบต่อเนื่อง

2. คุณภำพอำกำศจำกปล่ องระบำยอำกำศ
2.1 กำรตรวจวัด แบบครั้งครำว
1-13

- NOX

- ปล่องระบายอากาศของโรงงาน VCM 1

- ปี ละ 2 ครั้ง



ปล่อง Cracker

ในช่วงเดียวก ับ

27

11



ปล่อง Incinerator 1A

การตรวจวัด

27

11



ปล่อง Incinerator 1B

คุณภาพอากาศ

27

13

- ปล่องระบายอากาศของโรงงาน VCM 2

โรงงานผลิ ตคลอร์ -อัลคาไลน์ โรงงานผลิ ตไวนิ ลคลอไรด์ โมโนเมอร์
บริ ษัท ไทยพลาสติ กและเคมี ภัณฑ์ จากัด (มหาชน)

T-MON-219056(1 )/SECOT

ตำรำงที่ 1.2-1

ในบรรยากาศ

ปล่อง Cracker 2A

26

12



ปล่อง Cracker 2B

26

12



ปล่อง Incinerator 2A

26

18



ปล่อง Incinerator 2B

26

18
บทที่ 1
บทนา

VCM-T219056(1)(2H)-Chap1



แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ประจำปี พ.ศ.2562 (ต่ อ)

คุณภำพสิ่ งแวดล้ อม

ตำแหน่งตรวจวัด

ระยะเวลำ

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

2. คุณภำพอำกำศจำกปล่ องระบำยอำกำศ (ต่ อ)
2.1 กำรตรวจวัด แบบครั้งครำว (ต่ อ)
- HCl
- Cl2

- ปล่องระบายอากาศของโรงงาน VCM 1


ปล่อง Incinerator 1A

ในช่วงเดียวก ับ



ปล่อง Incinerator 1B

การตรวจวัด

- ปล่องระบายอากาศของโรงงาน VCM 2

1-14

- EDC
- VCM



ปล่อง Incinerator 2A



ปล่อง Incinerator 2B

- ปล่องระบายอากาศของโรงงาน VCM 1

31

11

27

13

คุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศ

17

25*

17

25*

18
19

- ปี ละ 2 ครั้ง



ปล่อง Incinerator 1A

ในช่วงเดียวก ับ

27

11



ปล่อง Incinerator 1B

การตรวจวัด

27

13

26

18

26

18

- ปล่องระบายอากาศของโรงงาน VCM 2

หมำยเหตุ:

- ปี ละ 2 ครั้ง



ปล่อง Incinerator 2A



ปล่อง Incinerator 2B

โรงงานผลิ ตคลอร์ -อัลคาไลน์ โรงงานผลิ ตไวนิ ลคลอไรด์ โมโนเมอร์
บริ ษัท ไทยพลาสติ กและเคมี ภัณฑ์ จากัด (มหาชน)

T-MON-219056(1 )/SECOT

ตำรำงที่ 1.2-1

คุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศ

* หมายถึง ทาการตรวจวัดเพิ่มจากมาตรการฯ กาหนด เพื่อเฝ้ าระวัง

บทที่ 1
บทนา

VCM-T219056(1)(2H)-Chap1

แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ประจำปี พ.ศ.2562 (ต่ อ)

คุณภำพสิ่ งแวดล้ อม

ตำแหน่งตรวจวัด

ระยะเวลำ

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

3. คุณภำพอำกำศจำกปล่ องระบำยอำกำศ (ต่ อ)
2.2 กำรตรวจวัด แบบครั้งครำว (ต่ อ)
- Dioxin

- ปล่องระบายอากาศของโรงงาน VCM 1

- ปี ละ 1 ครั้ง



ปล่อง Incinerator 1A

ในช่วงเดียวก ับ



ปล่อง Incinerator 1B

การตรวจวัด

- ปล่องระบายอากาศของโรงงาน VCM 2


ปล่อง Incinerator 2A



ปล่อง Incinerator 2B

30
4

คุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศ

16
9

1-15

2.3 กำรตรวจวัด แบบต่ อเนือง
่
- NOX

- ปล่องระบายอากาศของโรงงาน VCM 1

ปล่อง Incinerator 1A
 ปล่อง Incinerator 1B
- ปล่องระบายอากาศของโรงงาน VCM 2
 ปล่อง Incinerator 2A
 ปล่อง Incinerator 2B


- ตลอดเวลา

แบบต่อเนื่อง

โรงงานผลิ ตคลอร์ -อัลคาไลน์ โรงงานผลิ ตไวนิ ลคลอไรด์ โมโนเมอร์
บริ ษัท ไทยพลาสติ กและเคมี ภัณฑ์ จากัด (มหาชน)

T-MON-219056(1 )/SECOT

ตำรำงที่ 1.2-1

ตรวจวัดแบบต่อเนื่อง

บทที่ 1
บทนา

VCM-T219056(1)(2H)-Chap1

แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ประจำปี พ.ศ.2562 (ต่ อ)

1-16

คุณภำพสิ่ งแวดล้ อม
ตำแหน่งตรวจวัด
2. คุณภำพอำกำศจำกปล่ องระบำยอำกำศ (ต่ อ)
2.4 กำรตรวจประเมิน CEMs
- การทา Performance
- ระบบ CEMs ของโรงงาน VCM 1
Test ของ CEMs ด้วย
 ปล่อง Incinerator 1A
วิธี Relative Accuracy
 ปล่อง Incinerator 1B
Test Audit (RATA)
- ระบบ CEMs ของโรงงาน VCM 2
 ปล่อง Incinerator 2A
 ปล่อง Incinerator 2B
3. กำรตรวจวัดเสี ยง
- Leq(24)
- ริ มรั้วด้านทิศเหนือของบริ ษทั ฯ
- ริ มรั้วด้านทิศใต้ของบริ ษทั ฯ

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

- ปี ละ 1 ครัง้

11
13
11
11
- ปี ละ 2 ครั้ง

22-29

11-18

ครั้งละ 7 วัน
ต่อเนื่อง

- เดือนละ 1 ครั้ง

9

13

13

10

8

5

10

21

11

9

20

11

(เพิม่ เติมจาก
มาตรการ
กาหนด)

- Oil & Grease

บทที่ 1
บทนา

VCM-T219056(1)(2H)-Chap1

4. กำรตรวจวัด คุณภำพน ้ำ
4.1 กำรตรวจวัดแบบครั้งครำว
- Temp
- น้าทิง้ ก ่อนเข้าถังเติมอากาศของระบบ
- pH
บาบัดน้าเสี ยที่ 3 (Influent 3)
- COD
- BOD5
- TDS
- TSS

ระยะเวลำ

โรงงานผลิ ตคลอร์ -อัลคาไลน์ โรงงานผลิ ตไวนิ ลคลอไรด์ โมโนเมอร์
บริ ษัท ไทยพลาสติ กและเคมี ภัณฑ์ จากัด (มหาชน)

T-MON-219056(1 )/SECOT

ตำรำงที่ 1.2-1

แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ประจำปี พ.ศ.2562 (ต่ อ)

คุณภำพสิ่ งแวดล้ อม

ตำแหน่งตรวจวัด

ระยะเวลำ

นา้ ทิง้ ในถังเติมอากาศของระบบบาบัด
นา้ เสี ยที่ 3A (Aeration 3A)
น้าทิง้ ในถังเติมอากาศของระบบบาบัด
นา้ เสี ยที่ 3B (Aeration 3B)

- เดือนละ 1 ครั้ง

- น้าที่ผา่ นการบ าบัดแล้วของระบบบาบัด

4. กำรตรวจวัดคุณภำพน ้ำ (ต่ อ)
4.1 กำรตรวจวัดแบบครั้งครำว
- Temp
- pH
- SV30
- MLVSS
- TDS
- TSS

1-17

-

Temperature
pH
BOD5
COD
SS
TDS
Oil & Grease
EDC
VCM
Flow rate *

- น้าที่ผา่ นการบ าบัดแล้วของระบบบาบัด

นา้ เสี ยส่วนกลางหน่วยที่ 3 ที่ Final
Check Tank ขนาด 5,760 ลูกบาศก์เมตร

9

13

13

10

8

5

10

21

11

9

20

11

- เดือนละ 1 ครั้ง

9

13

13

10

8

5

10

21

11

9

20

11

- เดือนละ 1 ครั้ง

9

13

13

10

8

5

10

21

11

9

20

11

(เพิม่ เติมจาก
มาตรการ
กาหนด)

(มาตรการกาหนด
ปี ละ 4 ครั้ง
แต่โรงงาน
เก็บเพิม่ เติมเป็ น
เดือนละ 1 ครั้ง)
- ตลอดเวลา

แบบต่อเนื่อง

หมำยเหตุ: * หมายถึง ตรวจวัดเฉพาะจุด EFCT 3 โดยบริ ษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จากัด (มหาชน)

ตรวจวัดแบบต่อเนื่อง
บทที่ 1
บทนา

VCM-T219056(1)(2H)-Chap1

4.2 กำรตรวจวัดแบบต่ อเนือ่ ง
- COD
โดยใช้ COD Online

นา้ เสี ยส่วนกลางหน่วยที่ 3 ที่ Final
Check Tank ขนาด 5,760 ลูกบาศก์เมตร
(EFCT3)
- คลองรับน้าของนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด เหนือ จุดปล่อ ยน้าของ
โครงการ 50 เมตร
- คลองรับนา้ ของนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด ใต้จุดปล่อยน้าทิง้ ของ
โครงการ 50 เมตร

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

โรงงานผลิ ตคลอร์ -อัลคาไลน์ โรงงานผลิ ตไวนิ ลคลอไรด์ โมโนเมอร์
บริ ษัท ไทยพลาสติ กและเคมี ภัณฑ์ จากัด (มหาชน)

T-MON-219056(1 )/SECOT

ตำรำงที่ 1.2-1

แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ประจำปี พ.ศ.2562 (ต่ อ)

คุณภำพสิ่ งแวดล้ อม

ตำแหน่งตรวจวัด

1-18

5. กำรตรวจวัด คุณภำพน ้ำใต้ ดนิ และดิน
5.1 กำรตรวจวัด คุณภำพน ้ำใต้ ดนิ
- EDC
- บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพนา้ ใต้ดิน
- VCM
บริ เวณริ มรัว้ โรงงาน จานวน 6 จุ ด
จุดละ 3 บ่อ รวม 18 บ่อ
- บ่อนา้ ตืน้ หรื อบ่อนา้ บาดาลของชุมชน
ซอยร่วมพัฒนา
- บ่อน้าตืน้ หรื อบ่อน้าบาดาลของชุมชน
ตากวน-อ่าวประดู ่
5.2 กำรตรวจวัด คุณภำพดิน
- Soil Gas

- พืนที
้ ่กระบวนการผลิตของโรงงาน

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

- ปี ละ 2 ครัง้

26

- ปี ละ 1 ครัง้

26

2

10,
16,
*

26

- ปี ละ 1 ครั้ง

5

- ทุก 6 เดือน

หมายเหตุ : * หมายถึง ครั้งที่ 2/2562 สาหรับบ่อ GSP 2-2 และ GSP 2-3 ได้ทาการตรวจวัดวันที่ 23 ธัน วาคม พ.ศ.2562 ถึง วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2563

บทที่ 1
บทนา

VCM-T219056(1)(2H)-Chap1

VCM 1 และโรงงาน VCM 2
6. กำรติดตำมตรวจสอบด้ำนกำกของเสี ย
- บันทึกชนิด ปริ มาณ
- ภายในพืนที
้ ่โ รงงาน
กากของเสี ยที่เกิดขึน้
และการส่งไปกาจั ด
พร้อมแนบสาเนา
การอนุญาตส่งกาจั ด
ประกอบ

ระยะเวลำ

โรงงานผลิ ตคลอร์ -อัลคาไลน์ โรงงานผลิ ตไวนิ ลคลอไรด์ โมโนเมอร์
บริ ษัท ไทยพลาสติ กและเคมี ภัณฑ์ จากัด (มหาชน)

T-MON-219056(1 )/SECOT

ตำรำงที่ 1.2-1

แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ประจำปี พ.ศ.2562 (ต่ อ)

คุณภำพสิ่ งแวดล้ อม

ตำแหน่งตรวจวัด

6. กำรติดตำมตรวจสอบด้ำนกำกของเสี ย (ต่ อ)
- บันทึกและรายงานสรุ ป - ภายในพืนที
้ ่โ รงงาน
สัดส่วนและประเภท
กากของเสี ยที่สามารถ

ระยะเวลำ

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

- เดือนละ 1 ครัง้

และรายงานผล
ทุก 6 เดือน

นากลับมาใช้ใหม่ตอ่
ปริ มาณกากของเสี ย
ทัง้ หมด
7. กำรติดตำมตรวจสอบด้ำนอำชีวอนำมัย
1-19

7.1 กำรตรวจวัดเสี ยงในสิ่ งแวดล้ อมกำรทำงำน
- Leq(8)

- บริ เวณกระบวนการผลิ ตของโรงงาน

โรงงานผลิ ตคลอร์ -อัลคาไลน์ โรงงานผลิ ตไวนิ ลคลอไรด์ โมโนเมอร์
บริ ษัท ไทยพลาสติ กและเคมี ภัณฑ์ จากัด (มหาชน)

T-MON-219056(1 )/SECOT

ตำรำงที่ 1.2-1

- ปี ละ 4 ครั้ง

VCM 1


บริ เวณ Oxychlorination Unit

21

2

19

21



(Section 200 Unit VCM 1)
บริ เวณ EDC Purification Unit

21

2

19

21

(Section 300 Unit VCM 1)
บริ เวณ Refrigeration Unit (VCM 1)

20

10

19

21



บริ เวณ Incinerator Unit

21

2

19

21

(Section 800 Unit VCM 1)
บทที่ 1
บทนา

VCM-T219056(1)(2H)-Chap1



แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ประจำปี พ.ศ.2562 (ต่ อ)

1-20

ระยะเวลำ

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

- ปี ละ 4 ครั้ง

22

3

20

22

22

3

20

22

20
22

10
3

20
20

22
22

21

2

19

21

21

2

19

21

20
21

10
2

19
19

21
21

- ปี ละ 4 ครั้ง

บทที่ 1
บทนา

VCM-T219056(1)(2H)-Chap1

คุณภำพสิ่ งแวดล้ อม
ตำแหน่งตรวจวัด
7. กำรติดตำมตรวจสอบด้ำนอำชีวอนำมัย (ต่ อ)
7.1 กำรตรวจวัดเสี ยงในสิ่ งแวดล้ อมกำรทำงำน (ต่ อ)
- Leq(8)
- บริ เวณกระบวนการผลิ ตของโรงงาน
(ต่อ)
VCM 2
 บริ เวณ Oxychlorination Unit
(Section 200 Unit VCM 2)
 บริ เวณ EDC Purification Unit
(Section 300 Unit VCM 2)
 บริ เวณ Refrigeration Unit (VCM 2)
 บริ เวณ Incinerator Unit
(Section 800 Unit VCM 2)
- ระดับเสี ยงแยกความถี่ - บริ เวณกระบวนการผลิ ตของโรงงาน
VCM 1
 บริ เวณ Oxychlorination Unit
(Section 200 Unit VCM 1)
 บริ เวณ EDC Purification Unit
(Section 300 Unit VCM 1)
 บริ เวณ Refrigeration Unit (VCM 1)
 บริ เวณ Incinerator Unit
(Section 800 Unit VCM 1)

โรงงานผลิ ตคลอร์ -อัลคาไลน์ โรงงานผลิ ตไวนิ ลคลอไรด์ โมโนเมอร์
บริ ษัท ไทยพลาสติ กและเคมี ภัณฑ์ จากัด (มหาชน)

T-MON-219056(1 )/SECOT

ตำรำงที่ 1.2-1

แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ประจำปี พ.ศ.2562 (ต่ อ)

1-21

คุณภำพสิ่ งแวดล้ อม
ตำแหน่งตรวจวัด
7. กำรติดตำมตรวจสอบด้ำนอำชีวอนำมัย (ต่ อ)
7.1 กำรตรวจวัดเสี ยงในสิ่ งแวดล้ อมกำรทำงำน (ต่ อ)
- ระดับเสี ยงแยกความถี่ - บริ เวณกระบวนการผลิ ตของโรงงาน
(ต่อ)
VCM 2
 บริ เวณ Oxychlorination Unit
(Section 200 Unit VCM 2)
 บริ เวณ EDC Purification Unit
(Section 300 Unit VCM 2)
 บริ เวณ Refrigeration Unit (VCM 2)
 บริ เวณ Incinerator Unit
(Section 800 Unit VCM 2)
- ระดับเสี ยงสะสม
- พนักงานที่ปฏิ บตั ิงานสัมผัสก ับ
(Noise Dose)
เสี ยงดัง
 Worker in VCM 1
 Worker in VCM 2
- การจั ดทาแผนผังแสดง - ในบริ เวณกระบวนการผลิต ของ
ระดับเสี ยง
โรงงาน VCM 1 และโรงงาน VCM 2
(Noise Contour Map)

ระยะเวลำ

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

- ปี ละ 4 ครั้ง

22

3

20

22

22

3

20

22

20
22

10
3

20
20

22
22

21
22

2
3

19
20

21
22

โรงงานผลิ ตคลอร์ -อัลคาไลน์ โรงงานผลิ ตไวนิ ลคลอไรด์ โมโนเมอร์
บริ ษัท ไทยพลาสติ กและเคมี ภัณฑ์ จากัด (มหาชน)

T-MON-219056(1 )/SECOT

ตำรำงที่ 1.2-1

- ปี ละ 4 ครั้ง

- ทุก 3 ปี หรื อเมื่อ

ดาเนินการครั้งล่าสุ ดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม, วันที่ 10 ตุลาคม และ
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2560 และครบกาหนดดาเนินการครัง้ ถัดไปในปี พ.ศ.2563

บทที่ 1
บทนา

VCM-T219056(1)(2H)-Chap1

มีการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการผลิต
ที่อาจส่งผลให้
ระดับเสี ยงมีการ
เปลี่ยนแปลง

แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ประจำปี พ.ศ.2562 (ต่ อ)

คุณภำพสิ่ งแวดล้ อม

ตำแหน่งตรวจวัด

ระยะเวลำ

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

7. กำรติดตำมตรวจสอบด้ำนอำชีวอนำมัย (ต่ อ)
7.2 กำรตรวจวัดสำรเคมีในสิ่ งแวดล้ อมกำรทำงำน
7.2.1 แบบติดตั้งกับพื้ นที่
(1) กำรตรวจวัด แบบครั้งครำว
- Cl2

- โรงงาน VCM 1


- ปี ละ 4 ครั้ง

Incineration Unit
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2

19

21

22

3
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22

21

2

19

21

22

3

20

22

- โรงงาน VCM 2


1-22

- HCl

Cl2 Compressor

- โรงงาน VCM 1


Incineration Unit (VCM 1)



Oxychlorination (VCM 1)



Near Storage Tank (M-A702A/B)



VCM Purification Unit (VCM 1)



EDC Cracking Unit (VCM 1)

- โรงงาน VCM 2

Oxychlorination (VCM 2)



EDC Cracking Unit (VCM 2)



Incineration Unit (VCM 2)
บทที่ 1
บทนา

VCM-T219056(1)(2H)-Chap1



- ปี ละ 4 ครั้ง

โรงงานผลิ ตคลอร์ -อัลคาไลน์ โรงงานผลิ ตไวนิ ลคลอไรด์ โมโนเมอร์
บริ ษัท ไทยพลาสติ กและเคมี ภัณฑ์ จากัด (มหาชน)

T-MON-219056(1 )/SECOT

ตำรำงที่ 1.2-1

แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ประจำปี พ.ศ.2562 (ต่ อ)

1-23

ระยะเวลำ

- ปี ละ 4 ครัง้

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

21

2

19

21

22

3

20

22
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- ปี ละ 4 ครั้ง

18

8

3

21

2

19

21

22

3

20

22
บทที่ 1
บทนา

VCM-T219056(1)(2H)-Chap1

คุณภำพสิ่ งแวดล้ อม
ตำแหน่งตรวจวัด
7. กำรติดตำมตรวจสอบด้ำนอำชีวอนำมัย (ต่ อ)
7.2 กำรตรวจวัดสำรเคมีในสิ่ งแวดล้ อมกำรทำงำน (ต่ อ)
7.2.1 แบบติดตั้งกับพื้ นที่ (ต่ อ)
(1) กำรตรวจวัด แบบครั้งครำว (ต่ อ)
- EDC
- โรงงาน VCM 1
 Incineration Unit (VCM 1)
 In front of VCM 1 Control Room
- โรงงาน VCM 2
 In front of VCM 2 Control Room
- บริ เวณถังเก็บ EDC ที่ทา่ เทียบเรื อของ
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาก ัด
(มหาชน)
- VCM
- โรงงาน VCM 1
 Oxychlorination Unit
 Near Storage Tank (M-FA702A/B)
 VCM Purification Unit
 EDC Cracking Unit
 In front of VCM 1 Control Room
- โรงงาน VCM 2
 Process Storage Tank (VCM 2)
 In front of VCM 2 Control Room

โรงงานผลิ ตคลอร์ -อัลคาไลน์ โรงงานผลิ ตไวนิ ลคลอไรด์ โมโนเมอร์
บริ ษัท ไทยพลาสติ กและเคมี ภัณฑ์ จากัด (มหาชน)

T-MON-219056(1 )/SECOT

ตำรำงที่ 1.2-1

แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ประจำปี พ.ศ.2562 (ต่ อ)

คุณภำพสิ่ งแวดล้ อม

ตำแหน่งตรวจวัด

ระยะเวลำ

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

7. กำรติดตำมตรวจสอบด้ำนอำชีวอนำมัย (ต่ อ)
7.2 กำรตรวจวัดสำรเคมีในสิ่ งแวดล้ อมกำรทำงำน (ต่ อ)
7.2.1 แบบติดตั้งกับพื้ นที่ (ต่ อ)
(1) กำรตรวจวัด แบบครั้งครำว (ต่ อ)
- VCM
- บริ เวณถังเก็บ VCM ที่ทา่ เทียบเรื อ ของ
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาก ัด
(มหาชน)
(2) กำรตรวจวัด แบบต่ อเนือง
่

1-24

- Cl2

(Online Analyzer)

- HCl

(Online Analyzer)

- บริ เวณที่เสี่ ยงต่อการรั่ว ไหลของ

ก๊าซคลอรี นของโรงงาน VCM 1
จานวน 2 บริ เวณ
- บริ เวณที่เสี่ ยงต่อการรั่ว ไหลของ
ก๊าซคลอรี นของโรงงาน VCM 2
จานวน 2 บริ เวณ
- บริ เวณที่เสี่ ยงต่อการรั่ว ไหลของ

- ตลอดระยะเวลา

25

16

ตรวจวัดแบบต่อเนื่อง

28

4

ดาเนินการ

- ตลอดระยะเวลา

ตรวจวัดแบบต่อเนื่อง

ดาเนินการ

บทที่ 1
บทนา

VCM-T219056(1)(2H)-Chap1

ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ของ
โรงงาน VCM 1 จานวน 4 บริ เวณ
- บริ เวณที่เสี่ ยงต่อการรั่ว ไหลของ
ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ของ
โรงงาน VCM 2 จานวน 11 บริ เวณ

- ปี ละ 4 ครัง้

โรงงานผลิ ตคลอร์ -อัลคาไลน์ โรงงานผลิ ตไวนิ ลคลอไรด์ โมโนเมอร์
บริ ษัท ไทยพลาสติ กและเคมี ภัณฑ์ จากัด (มหาชน)

T-MON-219056(1 )/SECOT

ตำรำงที่ 1.2-1

แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ประจำปี พ.ศ.2562 (ต่ อ)

1-25

ระยะเวลำ

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

- ตลอดระยะเวลา

ตรวจวัดแบบต่อเนื่อง

ดาเนินการ

- ตลอดระยะเวลา

ดาเนินการ

ตรวจวัดแบบต่อเนื่อง

บทที่ 1
บทนา

VCM-T219056(1)(2H)-Chap1

คุณภำพสิ่ งแวดล้ อม
ตำแหน่งตรวจวัด
7. กำรติดตำมตรวจสอบด้ำนอำชีวอนำมัย (ต่ อ)
7.2 กำรตรวจวัดสำรเคมีในสิ่ งแวดล้ อมกำรทำงำน (ต่ อ)
7.2.1 แบบติดตั้งกับพื้ นที่ (ต่ อ)
(2) กำรตรวจวัด แบบต่ อเนือง
่ (ต่ อ)
- EDC
- บริ เวณที่เสี่ ยงต่อการรั่ว ไหลของ
(Online Analyzer)
เอธิลีนไดคลอไรด์ของโรงงาน VCM 1
จานวน 5 บริ เวณ
- บริ เวณที่เสี่ ยงต่อการรั่ว ไหลของ
เอธิลีนไดคลอไรด์ของโรงงาน VCM 2
จานวน 15 บริ เวณ
- บริ เวณถังเก็บ EDC ที่ทา่ เทียบเรื อของ
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากดั
(มหาชน) จานวน 3 บริ เ วณ
- VCM
- บริ เวณที่เสี่ ยงต่อการรั่ว ไหลของ
(Online Analyzer)
ไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ ของ
โรงงาน VCM 1 จานวน 5 บริ เวณ
- บริ เวณที่เสี่ ยงต่อการรั่ว ไหลของ
ไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ ของ
โรงงาน VCM 2 จานวน 15 บริ เวณ
- บริ เวณถังเก็บ VCM ที่ทา่ เทียบเรื อ ของ
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาก ัด
(มหาชน) จานวน 3 บริ เ วณ

โรงงานผลิ ตคลอร์ -อัลคาไลน์ โรงงานผลิ ตไวนิ ลคลอไรด์ โมโนเมอร์
บริ ษัท ไทยพลาสติ กและเคมี ภัณฑ์ จากัด (มหาชน)

T-MON-219056(1 )/SECOT

ตำรำงที่ 1.2-1

แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ประจำปี พ.ศ.2562 (ต่ อ)

คุณภำพสิ่ งแวดล้ อม

ตำแหน่งตรวจวัด

7. กำรติดตำมตรวจสอบด้ำนอำชีวอนำมัย (ต่ อ)
7.2 กำรตรวจวัดสำรเคมีใ นสิ่ งแวดล้ อมกำรทำงำน (ต่ อ)
7.2.1 แบบติดตัวบุคคล
- VCM
- Worker in VCM 1

ระยะเวลำ

- ปี ละ 4 ครั้ง

- Worker in VCM 2
- EDC

- Worker in VCM 1

- ปี ละ 4 ครั้ง

- Worker in VCM 2

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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7.3 กำรตรวจสุ ขภำพพนักงำน
1-26

- การตรวจสุ ขภาพทัว่ ไป - ตรวจตาบอดสี

- พนักงานแรก

- ตรวจร่างกายทัว่ ไป

รับเข้าทางาน

- ตรวจปั สสาวะสมบูรณ์ แบบ

1 ครั้ง

- ระบบการทางานของไต
- เอกซเรย์ปอดฟิ ล์มใหญ่

- พนักงานทุกคน

โรงงานผลิ ตคลอร์ -อัลคาไลน์ โรงงานผลิ ตไวนิ ลคลอไรด์ โมโนเมอร์
บริ ษัท ไทยพลาสติ กและเคมี ภัณฑ์ จากัด (มหาชน)

T-MON-219056(1 )/SECOT

ตำรำงที่ 1.2-1

29-30 4-5

ปี ละ 1 ครั้ง

- ตรวจเลือ ดสมบูรณ์ แบบ
- ไวรัสตับอักเสบ บี
- ระดับไขมันในเลือด
- ตรวจการทางานของตับ

บทที่ 1
บทนา

VCM-T219056(1)(2H)-Chap1

- ระดับน้า ตาลในเลือด

แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ประจำปี พ.ศ.2562 (ต่ อ)

คุณภำพสิ่ งแวดล้ อม
ตำแหน่งตรวจวัด
7. กำรติดตำมตรวจสอบด้ำนอำชีวอนำมัย (ต่ อ)
7.3 กำรตรวจสุ ขภำพพนักงำน (ต่ อ)
- การตรวจสุ ขภาพตาม
- ตรวจการทางานของตับ สาหรับ
การปฏิ บตั ิงาน

พนักงานที่ทางานสัมผัสสาร VCM

ระยะเวลำ

- พนักงานแรก

รับเข้าทางาน
1 ครั้ง
- พนักงานทุกคน

ปี ละ 2 ครัง้

1-27

- พนักงานแรก

สาหรับพนักงานที่สัมผัสก ับสารเคมี
- ตรวจสมรรถภาพการได้ยนิ สาหรับ
พนักงานที่สัมผัสก ับเสี ยงดัง

รับเข้าทางาน
1 ครั้ง
- พนักงานทุกคน
ปี ละ 1 ครัง้

- พนักงานที่ปฏิ บตั ิงานในโรงงาน

- ปี ละ 1 ครั้ง

- พนักงานบริ เ วณลานถัง
- พนักงานที่รับผิด ชอบทางด้าน

ความปลอดภัย

- เดือนละ 1 ครั้ง

หรื อตามระยะเวลา
ที่ผผู ้ ลิตอุปกรณ์
แต่ละประเภท
กาหนด

บทที่ 1
บทนา

VCM-T219056(1)(2H)-Chap1

7.4 กิจกรรมควำมปลอดภัย
- การซ้อมดับเพลิงและ
อพยพหนีไฟ
- การตรวจสอบความ
พร้อมของอุปกรณ์
ป้ องก ันและระงับ
อัคคีภ ัย

- ตรวจสมรรถภาพการทางานของปอด

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

โรงงานผลิ ตคลอร์ -อัลคาไลน์ โรงงานผลิ ตไวนิ ลคลอไรด์ โมโนเมอร์
บริ ษัท ไทยพลาสติ กและเคมี ภัณฑ์ จากัด (มหาชน)

T-MON-219056(1 )/SECOT

ตำรำงที่ 1.2-1

แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ประจำปี พ.ศ.2562 (ต่ อ)

คุณภำพสิ่ งแวดล้ อม

ตำแหน่งตรวจวัด

1-28

7. กำรติดตำมตรวจสอบด้ำนอำชีวอนำมัย (ต่ อ)
7.4 กิจกรรมควำมปลอดภัย (ต่ อ)
- การตรวจสอบ
- บริ เวณกระบวนการผลิ ตและลานถัง
Gas Detector
- การจั ดอบรมเกีย่ วก ับ
- พนักงานใหม่ทุกคน
ความปลอดภัย
- บันทึกสถิติอุบตั ิเ หตุ
- ภายในพืนที
้ ่โ รงงาน
สาเหตุความสู ญเสี ย
การแก ้ไขและวิธีก าร
ป้ องก ันไม่ให้เกิดซา้
- บันทึกสถิติการเจ็ บป่ วย - ภายในพืนที
้ ่โ รงงาน
ของพนักงาน

หมำยเหตุ : 1.
2.

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

- ทุก 6 เดือน
- พนักงานทุกคน
- ทุกเดือน และ

รายงานผล
ทุก 6 เดือน
- ทุกเดือน และ

รายงานผล
ทุก 6 เดือน
- ปี ละ 1 ครั้ง

หมายถึง ดาเนินการตรวจวัดเรี ยบร้ อยแล้ว ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2562
หมายถึง ดาเนินการตรวจวัดเรี ยบร้ อยแล้ว ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2562

บทที่ 1
บทนา

VCM-T219056(1)(2H)-Chap1

8. กำรสำรวจข้อมูล ด้ำนเศรษฐกิจ-สั งคม
- สารวจข้อมูลด้า น
- ประชาชนในชุมชน ผูน้ าชุมชน และ
เศรษฐกิจ-สังคม และ
ตัวแทนหน่วยงานราชการในพืน้ ที่
ความคิดเห็นของ
โดยรอบโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร
ประชาชน ผูน้ าชุมชน
และในพืนที
้ ่ที่มีการติด ตามตรวจสอบ
และผูแ้ ทนหน่วยงาน
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ราชการ สภาวะการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ระยะเวลำ

โรงงานผลิ ตคลอร์ -อัลคาไลน์ โรงงานผลิ ตไวนิ ลคลอไรด์ โมโนเมอร์
บริ ษัท ไทยพลาสติ กและเคมี ภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
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