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เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 
ต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin)  

(ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)  
บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) 
ต าบลห้วยโปง่ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 

1. บทน า 

1.1  ความเป็นมาของโครงการ 

บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด (S and L Specialty Polymers Co., Ltd.) 
ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง ทะเบียนโรงงานเลขที่ น.42(1)-3/2556-ญหอ. เป็นโรงงานผลิตซีพีวีซี (CPVC) ที่มีกระบวนการผลิต
ทางเคมีโดยใช้โพลิไวนิลคลอไรด์เรซิ่น (Polyvinyl Chloride Resin) และก๊าซคลอรีน (Chlorine Gas)  
เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตผงซีพีวีซี (CPVC) จ าหน่ายให้กับลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะน า
ผงซีพีวีซีที่ได้ (CPVC) ไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตท่อซีพีวีซีและข้อต่อซีพีวีซีต่อไป ความเป็นมาของโรงงาน
และการอนุญาตประกอบกิจการ มีรายละเอียดดังนี้ 

- ปี พ .ศ. 2556 โครงการได้จัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หนังสือเห็นชอบที่ อก 5104.1.1/1370 ลงวันที่ 10 
เมษายน พ.ศ. 2557 จัดท าเพ่ือด าเนินกิจการการผลิตผงซีพีวีซี ซึ่งมีก าลังการผลิตผงซีพีวีซี (Chlorinated 
Polyvinyl Chloride Resin; CPVC) 29,970.60 ตัน/ปี หรือ 90.82 ตัน/วัน และผลิตภัณฑ์พลอยได้ (Scrap 
Resin) 29.70 ตัน/ปี หรือ 0.09 ตัน/วัน โดยระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี ได้ท าการติดตั้งสายการผลิต  
2 สาย มีถังปฏิกิริยาทั้งหมด 8 ถัง ซึ่งมีการผลิต 14 Batch/วัน ภายใต้ชื่อ บริษัท มาบตาพุด สเปเชียลตี้  
เคมิคอลส์ จ ากัด และในปี พ.ศ. 2557 ได้ท าการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้  
โพลิเมอร์ จ ากัด โดยภายใต้นิติบุคคลเดียวกัน และได้เริ่มด าเนินกิจการการผลิตผงซีพีวีซีในปี พ.ศ. 2558  

- ปี พ .ศ. 2560 จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรายงาน  
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) 
จัดท าโดยบริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จ ากัด หนังสือเห็นชอบที่ ทส 1009.8/3902 ลงวันที่ 30 มีนาคม 
2560 จัดท าเพ่ือขยายก าลังการผลิตจาก 30,000.30 ตัน/ปี หรือ 90.91 ตัน/วัน (คิดการด าเนินงานที่ 330 
วัน/ปี) เป็น 49,500.00 ตัน/ปี หรือ 150 ตัน/วัน ซึ่งเข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ประเภทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มีกระบวนการผลิตทางเคมี ที่มีก าลังการผลิตตั้งแต่ 100  
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ตันต่อวันขึ้นไป ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 ในการขยายก าลังการผลิตครั้งนี้ โครงการไม่มีการ
ติดตั้งอุปกรณ์/เครื่องจักร เพ่ิมขึ้นแต่อย่างใด หากเป็นการเพ่ิมรอบการผลิตที่มากขึ้นจาก 14 Batch/วัน เป็น 
22 Batch/วัน และมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนระบบบ าบัดน้ าเสียให้มีความสามารถในการจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ ได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ Wet Scrubber 

- ปัจจุบัน บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด มีแผนที่จะขยายก าลังการผลิต 
จาก 49,500.00 ตัน/ปี หรือ 150 ตัน/วัน (คิดการด าเนินงานที่  330 วัน/ปี) เป็น 65,791.25 ตัน/ปี หรือ
180.25 ตัน/วัน (คิดการด าเนินงานที่ 365 วัน/ปี) เพ่ือรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพ่ิมขึ้น โดยไม่มีการ
ติดตั้งอุปกรณ์ และเครื่องจักรเพ่ิมแต่อย่างใด เป็นเพียงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเท่านั้น พร้อมทั้งเพ่ิม
จ านวนวันท างานจาก 330 วัน เป็น 365 วัน และเพ่ิมจ านวนรอบการผลิตมากข้ึนจาก 22 Batch/วัน เป็น 25 
Batch/วัน ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวเข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภท
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มีกระบวนการผลิตทางเคมี ที่มีก าลังการผลิตตั้งแต่ 100 ตันต่อวันขึ้นไป ประกาศ ณ 
วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 เสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ก่อนขออนุญาตก่อสร้าง/ประกอบกิจการต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1) เพ่ือศึกษารายละเอียดของโครงการ ลักษณะการด าเนินงาน ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์พ้ืนที่
โครงการ ขนาด กิจกรรมการผลิต ระบบสาธารณูปโภค ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการด้าน  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ เปรียบเทียบก่อนและภายหลัง
ขยายก าลังการผลิต 

2) การศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนด าเนินโครงการ ซึ่งใช้เปรียบเทียบ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ศึกษาภายหลังด าเนินโครงการในอนาคต อีกทั้งใช้เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานเพื่อก าหนดขอบเขตหรือประเด็นการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  

3) การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาส
แลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ เพ่ือแสวงหาทางเลือกใน
แนวทางที่เหมาะสมต่อการพัฒนาโครงการ และท าให้กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีความ
ครบถ้วนและรอบด้านมากที่สุด 

4) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เป็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจ
เกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อมของโครงการ ในช่วงระยะด าเนินการ ที่มีต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ด้าน 
ประกอบด้วย ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่า
คุณภาพชีวิต รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
ก่อนขยายก าลังการผลิต เพ่ือน าผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคไปปรับปรุง/แก้ไข/
ยกเลิกบางมาตรการ และก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทั้งหมด 
เพ่ือให้การปฏิบัติตามมาตรการเป็นแผนที่สามารถป้องกันและลดปัญหาได้ทั้งพ้ืนที่ภายหลังการขยายก าลัง
การผลิต   
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5) เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม  และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติมจากการด าเนินงานโครงการที่มีผลต่อสภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร
และคุณค่าการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ และเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

1.3 แนวทางการศึกษา 

1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการ
ด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่  
4 มกราคม 2562) 

2) ประกาศส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการมี  
ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศ ณ วันที่  
8 มกราคม พ.ศ. 2562) 

3) แนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมกลั่นน้ ามัน
ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี แยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ และเคมีอ่ืนๆ พ.ศ. 2556 

4) แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556 

5) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ ส าหรั บ
โครงการประเภทอุตสาหกรรม ปิโตเคมี และพลังงาน ของกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สิงหาคม 2561) 

6) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการน้ าเสียส าหรับ
คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของกองวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สิงหาคม 2562) 

7) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านผลกระทบต่อสุขภาพ 
ส าหรับคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 
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2. รายละเอียดโครงการ 

2.1  ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 

 โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของ
บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก  
(มาบตาพุด) ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง บนเนื้อที่ประมาณ 16 ไร่ 1.5 ตารางวา   
แสดงดังรูปที่ 2.1-1 โดยพื้นที่โครงการมีอาณาเขตติดต่อกับบริเวณโดยรอบ ดังนี้ (แสดงดังรูปที่ 2.1-2)  

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ พ้ืนที่เกษตรกรรม ภายนอกนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก 
(มาบตาพุด) 

         ทิศใต้ ติดต่อกับ บริษัท จีซีเอ็ม พีทีเอ จ ากัด 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บริษัทไพโร เอนเนอร์ยี่ จ ากัด 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากัด และบริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จ ากัด 

การเดินทางจากกรุงเทพ เข้าสู่พ้ืนที่โครงการฯ ใช้เส้นทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ชลบุรี-พัทยา 
(มอเตอร์เวย์) ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร หลังจากนั้นเลี้ยวเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 
(ระยอง) เป็นระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร แล้วท าการเลี้ยวขวาเพ่ือเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
3191 เป็นระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร หลังจากนั้นมุ่งหน้าเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (สุขุมวิท) 
เป็นระยะทางประมาณ 250 เมตร แล้วท าการเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3392 (ถนนภายใน
นิคมฯ ดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)) โดยโครงการจะอยู่ห่างจากโรงพยาบาลมาบตาพุด (เก่า) 
ระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร  
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รูปที่ 2.1-1 ที่ตั้งโครงการและขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร  
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รูปที่ 2.1-2 ที่ตั้งโครงการและอาณาเขตติดต่อพ้ืนที่โครงการ  
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2.1.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ 

 บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด มีพ้ืนที่รวมทั้งหมด 16 ไร่ 1.5 ตารางวา 
(16.004 ไร่) ภายหลังขยายก าลังการผลิตจ านวนพ้ืนที่รวมทั้งหมดไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากรายงานที่เคย
ได้รับความเห็นชอบในปี 2560 โครงการมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ส านักงานและส่วนผลิต ประกอบด้วย อาคาร
ส านักงาน/โรงอาหาร อาคารผลิต อาคารเก็บของเสียและสารเคมี พ้ืนที่ระบบสาธารณูปโภค เช่น Cooling 
tower พ้ืนที่รับน้ าประปา พ้ืนที่ Control and Metering station พ้ืนที่บ าบัดน้ าเสีย พ้ืนที่ถนน พื้นที่รอการ
ใช้ประโยชน์ และพ้ืนที่สีเขียวและแนวกันชน ซึ่งมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของพ้ืนที่โครงการ ทั้งนี้ภายหลัง
ขยายก าลังการผลิตโครงการจะมีการปลูกพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมเติม ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินจากรายงาน EIA 
ที่เคยได้รับความเห็นชอบในปี 2560 แสดงดังรูปที่ 2.1.1-1 ภายหลังขยายก าลังการผลิตแสดงดัง รูปที่ 
2.1.1-2 และตารางท่ี 2.1.1-1 

 ส าหรับสัดส่วนพ้ืนที่ว่างของโครงการตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 
103/2556 โดย “ที่ว่าง” หมายความว่า พ้ืนที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุมซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าว
อาจจะจัดให้เป็นบ่อน้ า สระว่ายน้ า บ่อพักน้ าเสีย ที่พักมูลฝอย หรือที่จอดรถที่อยู่ภายนอกอาคารก็ได้ และ 
ให้ความหมายรวมถึงพ้ืนที่ของสิ่งก่อสร้างหรืออาคารที่สูงจากระดับพ้ืนดินไม่เกิน 1.20 เมตร และไม่มีหลังคา
หรือสิ่งก่อสร้างปกคลุมเหนือระดับนั้น และก าหนดให้การพัฒนาที่ดินเพ่ือท าการก่อสร้างอาคารหรือ
สิ่งก่อสร้างใด ๆ ในแปลงที่ดินของผู้ประกอบกิจการจะต้องเว้นที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพ้ืนที่แปลง
ที่ดินนั้น จากความหมายของที่ว่าง เมื่อตรวจสอบกับผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการดังรูปที่ 2.1.1-3 
พบว่า โครงการมีที่ว่าง 15,095.24 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 58.95 ของพ้ืนที่โครงการทั้งหมด 
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รูปที่ 2.1.1-1 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินจากรายงาน EIA ที่เคยได้รับความเห็นชอบในปี 2560 
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รูปที่ 2.1.1-2 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังขยายก าลังการผลิต 
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ตารางท่ี 2.1.1-1 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ 

การใช้ประโยชน์พื้นที ่
การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ 

หมายเหตุ EIA ปี 601/ ภายหลังขยายก าลังการผลิต 
ตารางเมตร ไร่ ร้อยละ ตารางเมตร ไร่ ร้อยละ 

1. พ้ืนที่อาคารส านักงาน         
    1.1 ส านักงาน 1,620.00 1.0125 6.33 1,620.00 1.0125 6.33 ไม่เปลี่ยนแปลง 
    1.2 โรงอาหาร 288.00 0.1800 1.13 288.00 0.1800 1.13 ไม่เปลี่ยนแปลง 
    1.3 ลานจอดรถ 648.00 0.4050 2.53 934.37 0.5840 3.65 เพิ่มขึ้น 0.179 ไร ่
    1.4 อาคารป้อม รปภ. 120.60 0.0754 0.50 120.60 0.0754 0.50 ไม่เปลี่ยนแปลง 
2. ส่วนการผลิต         
    2.1 PVC loading และ PVC Silo  313.00 0.1956 1.22 455.05 0.2844 1.77 เพิ่มขึ้นจากเดมิ 0.0888 ไร ่เนื่องจากต่อเติม 

หลังคาของอาคาร 
    2.2 อาคาร Re-Slurry 711.00 0.4444 2.77 711.00 0.4444 2.77 ไม่เปลี่ยนแปลง 
    2.3 อาคาร Reactor 676.00 0.4225 2.64 676.00 0.4225 2.64 ไม่เปลี่ยนแปลง 
    2.4 พื้นที่ลานถัง 573.38 0.3584 2.24 573.38 0.3584 2.24 ไม่เปลี่ยนแปลง 
    2.5 อาคาร Dryer 635.00 0.3968 2.50 635.00 0.3968 2.50 ไม่เปลี่ยนแปลง 
    2.6 อาคารคลังเก็บสินค้า 1,466.82 0.9168 5.70 1,904.70 1.1904 7.43 เพิ่มขึ้นจากเดมิ 0.2736 ไร่ เนื่องจากต่อเติม 

หลังคาของอาคาร 
    2.7 ห้องควบคุมการผลิต 423.00 0.2644 1.65 423.00 0.2644 1.65 ไม่เปลี่ยนแปลง 
    2.8 เครื่องท าสุญญากาศ 30.80 0.0193 0.12 30.80 0.0193 0.12 ไม่เปลี่ยนแปลง 
    2.9 หอก าจัดคลอรีน 168.60 0.1054 0.66 168.60 0.1054 0.66 ไม่เปลี่ยนแปลง 
3. ส่วนสาธารณูปโภค        
    3.1 Control and Metering station 10.60 0.0066 0.04 10.60 0.0066 0.04 ไม่เปลี่ยนแปลง 
    3.2 อาคาร Air Compressor  174.00 0.1088 0.67 174.00 0.1088 0.67 ไม่เปลี่ยนแปลง 
    3.3 ถังเก็บน้ าดิบ 468.00 0.2925 1.82 452.00 0.2825 1.76 ลดลงจากเดิม 0.01 เนื่องจากแยกพ้ืนท่ีจุดรับน้ า

จากนิคมฯ ออกมา 0.01 ไร ่
    3.4 Sand Filter และ Cooling Tower 237.50 0.1484 0.93 237.50 0.1484 0.93 ไม่เปลี่ยนแปลง 
    3.5 จุดรับน้ าประปาจากนิคมฯ - - - 16.00 0.0100 0.06 รายงานเดมิไม่ไดร้ะบ ุ
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ตารางท่ี 2.1.1-1 (ต่อ) สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ 

การใช้ประโยชน์พื้นที ่
การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ 

การเปลี่ยนแปลง EIA ปี 601/ ภายหลังขยายก าลังการผลิต 
ตารางเมตร ไร่ ร้อยละ ตารางเมตร ไร่ ร้อยละ 

4. ส่วนบ าบัดน้ าเสีย        
    4.1 บ่อกักเก็บน้ าฉุกเฉิน 432.00 0.2700 1.69 432.00 0.2700 1.69 ไม่เปลี่ยนแปลง 
    4.2 บ่อ Inspection ขนาด 160 m3 - - - 141.65 0.0885 0.55 รายงานเดมิไม่ไดร้ะบ ุ
    4.3 พื้นที่ถังรองรับน้ าเสีย 164.00 0.1025 0.64 164.00 0.1025 0.64 ไม่เปลี่ยนแปลง 
    4.4 ถัง Neutralization V81-N - - - 86.23 0.0539 0.33 รายงานเดมิไม่ไดร้ะบ ุ
    4.5 ถัง Neutralization V26-N - - - 17.57 0.0110 0.07 รายงานเดมิไม่ไดร้ะบ ุ
5. ส่วนเก็บกากของเสียและสารเคมี        
    5.1 พื้นที่เก็บกากของเสีย 200.00 0.1250 0.78 1,131.11 0.7070 4.41 เพิ่มขึ้น 0.582 ไร ่เนื่องจากมีการสร้างพื้นที ่

เก็บของเสียเพิ่มขึ้น 
    5.2 อาคารเก็บสารเคม ี - - - 380.36 0.2377 1.48 รายงานเดมิไม่ไดร้ะบ ุ
6. พ้ืนที่ถนน 7,035.00 4.3969 27.47 7,281.74 4.5510 28.44 เพิ่มขึ้น 0.1541 ไร ่เนื่องจากมีการสรา้งถนนใน

บริเวณพื้นท่ีเก็บของเสียเพิ่มขึ้น 
7. พ้ืนที่สีเขียว 1,492.00 0.9325 5.83 1,955.66 1.2221 7.64 เพิ่มขึ้น 0.2896 ไร ่เนื่องจากปลูกต้นไมเ้พิ่มเตมิ 

 7.1 ไม้ยืนต้น - - - 1,553.96 0.9710 6.07 รายงานเดมิไม่ไดร้ะบ ุ
 7.2 สนามหญ้า - - - 401.70 0.2511 1.57 รายงานเดมิไม่ไดร้ะบ ุ

8. พ้ืนที่รอใช้ประโยชน ์ 7,718.70 4.8243 30.14 4,585.08 2.8660 17.90 ลดลง 1.9583 ไร ่
รวม 25,606.00 16.004 100.00 25,606.00 16.004 100.00 ไม่เปลี่ยนแปลง 

หมายเหตุ :  1/ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1009.8/3902 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560 
   - เล่มรายงานที่เคยได้รับความเห็นชอบปี 2560 ไม่ได้ระบุไว้ในเนื้อหารายงานฯ  
ที่มา :  บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด, 2564
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รูปที่ 2.1.1-3 ผังแสดงพ้ืนที่ว่างของโครงการตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
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2.2 วัตถุดิบ สารเคมี/ตัวเร่งปฏิกิริยา ผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 

1)  วัตถุดิบ 

 วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตของโครงการ ได้แก่ โพลีไวนิลคลอไรด์เรซิ่น และก๊าซคลอรีน โดย
มีปริมาณการใช้ดังนี้ 

(1) โพลีไวนิลคลอไรด์เรซิ่น (Polyvinyl Chloride Resin) เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต  
มีลักษณะเป็นผงสีขาวไม่มีกลิ่น จากเล่มรายงาน EIA ในปี 2560 มีการใช้งาน ประมาณ 115.83 ตัน/วัน 
(38,223.90 ตัน/ปี) จ านวนวันท างาน 330 วัน ภายหลังขยายก าลังการผลิตมีปริมาณการใช้ ประมาณ 139 
ตัน/วัน (50,735 ตัน/ปี) จ านวนวันท างาน 365 วันโดยน ามาจากผู้ผลิตในประเทศ และต่างประเทศ จะขนส่ง
มายังโครงการด้วยรถบรรทุก Lorry Truck และรถบรรทุก 18 ล้อ แล้วน าเก็บไว้ในไซโลขนาด 170 ลูกบาศก์เมตร 
จ านวน 4 ถัง บริเวณด้านหลังอาคาร PVC Loading 

(2)  ก๊าซคลอรีน (Chlorine Gas) เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต เป็นก๊าซอัดความดัน มีสีเขียว
จนสีเหลือง มีกลิ่นฉุน ค่าความเป็นกรด-ด่าง ประมาณ 5.5 จากเล่มรายงาน EIA ในปี 2560 มีการใช้งาน 
ประมาณ 68.34 ตัน/วัน (22 ,552.20 ตัน/ปี) จ านวนวันท างาน 330 วัน ภายหลังขยายก าลังการผลิต
ประมาณ 82 ตัน/วัน (29,930 ตัน/ปี) จ านวนวันท างาน 365 รับมาจากบริษัท ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ จ ากัด 
(AGC) ขนส่งโดยทางท่อ โดยจะถูกส่งไปยังถังปฏิกิริยาเพื่อท าปฏิกิริยาโดยตรง ไม่มีการกักเก็บภายในบริษัทฯ 

2) สารเคมี  

 สารเคมีที่ใช้ในโครงการ จะใช้ในกระบวนการผลิตเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ลดแรงตึงผิว รวมทั้ง
สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการปรับสภาพน้ าเสีย โดยแหล่งที่มาของสารเคมีมาจากตัวแทนจ าหน่ายภายในประเทศ 
และต่างประเทศ  

3) ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ 

 ผลิตภัณฑ์หลักของโครงการ คือ ผงซีพีวีซี ลักษณะเป็นผงสีขาว ไม่มีกลิ่น น าไปใช้เป็นวัตถุดิบใน
การผลิตท่อซีพีวีซี จากเล่มรายงาน EIAในปี 2560 มีปริมาณการผลิตประมาณ 149.8500 ตัน/วัน หรือ 
49,450.5000 ตัน/ปี (จ านวนวันการผลิต 330 วัน/ปี) ภายหลังขยาย จะมีปริมาณการผลิต 180.0698  
ตัน/วัน หรือ 65,725.477ตัน/ปี (จ านวนวันการผลิต 365 วัน/ปี) ผลิตภัณฑ์ของโครงการแสดงดังรูปที่ 2.2-1 

 ผลิตภัณฑ์พลอยได้ คือผงซีพีวีซีที่ไม่ได้ขนาดตามเกณฑ์มาตรฐาน (Scrap Resin) โครงการจะ
จ าหน่ายให้กับบริษัทที่มารับ เพ่ือน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลาสติก จากเล่มรายงาน EIAในปี 2560 
มีปริมาณการผลิตประมาณ 0.15 ตัน/วัน หรือ 49.50 ตัน/ปี ปี (จ านวนวันการผลิต 330 วัน/ปี) ภายหลัง
ขยายจะมีปริมาณการผลิตประมาณ 0.1802 ตัน/วัน หรือ 65.773 ตัน/ปี (จ านวนวันการผลิต 365 วัน/ปี) 
แสดงดังรูปที่ 2.2-2 

  สามารถสรุปปริมาณการใช้แหล่งที่มาวัตถุดิบ สารเคมี แสดงดังตารางที่ 2.2-1 และข้อมูล 
ความปลอดภัยของสารเคมีที่เก่ียวข้องกับโครงการ แสดงดังตารางท่ี 2.2-2 
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รูปที่ 2.2-1 ผลิตภัณฑ์ของโครงการ 
 

 

รูปที่ 2.2-2 ผลิตภัณฑ์พลอยได้ของโครงการ 
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ตารางท่ี 2.2-1 สรุปรายละเอียดชนิด ปริมาณการใช้ แหล่งที่มาและวิธีการขนส่งของวัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์ของโครงการ  

ประเภท 

ปริมาณการใช้งาน 
(ตัน/วัน) 

การขนส่ง 
(เท่ียว/วัน) 

แหล่งที่มา 
ประเภท 
รถขนส่ง 

การจัดเก็บ 
และสถานที่จัดเก็บ 

สถานะ 
(ที่ STP) 

การใช้ประโยชน ์
และหน่วยผลิต 

ที่น าไปใช้ EIA ปี 60 
ภายหลัง 
ขยาย 

EIA ปี 60 
ภายหลัง 
ขยาย 

วัตถุดิบ 
1. โพลีไวนิลคลอไรดเ์รซิ่น 115.8300 139.000 12 12 ผู้ผลิตในประเทศ 

และต่างประเทศ 
รถ Lorry Truck 
และรถบรรทุก
ขนาด 18 ล้อ 

ไซโลขนาด 170 ลบ.ม.  
จ านวน 4 ถัง บริเวณด้านหลัง

อาคาร PVC Loading 

ของแข็ง วัตถุดิบหลัก 

2. ก๊าซคลอรีน 68.3400 82.0000 - - บริษัท ไทยอาซาฮี 
เคมีภณัฑ์ จ ากดั 

(AGC) 

ขนส่งทางท่อ รับมาจากบริษัท แล้วส่งไปยัง 
ถังปฏิกิริยาโดยตรง  

ไม่มีการกักเก็บ 

ก๊าซ วัตถุดิบหลัก 

สารเคมี/ตัวเร่งปฏิกิริยา 
1. สารละลายไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ 50%  

0.0080 0.0055 2 เที่ยว/เดือน 2 เที่ยว/เดือน ผู้ผลิตในประเทศ รถบรรทุก 
ขนาด 6 ล้อ 

ถังแกลลอนพลาสติก 30 กก.  
ในอาคารเก็บสารเคม ี

ของเหลว ตัวเร่งการ
เกิดปฏิกริิยา 

2. สารละลายโซเดียม 
โพลีสไตรีนซัลโฟเนต 22% 

0.1005 0.0338 4 เที่ยว/เดือน 4 เที่ยว/เดือน ผู้ผลิตตา่งประเทศ รถบรรทุก 
ขนาด 6 ล้อ 

ถังแกลลอนพลาสติก 20 กก.  
ในอาคารเก็บสารเคม ี

ของเหลว สารลดแรงตึงผิว 

3. โซเดียมซัลไฟท์ 0.4464 0.5000 3 เที่ยว/เดือน 3 เที่ยว/เดือน ผู้ผลิตในประเทศ รถบรรทุก 
ขนาด 6 ล้อ 

ถุงกระสอบ 500 กก.  
ในอาคารเก็บสารเคม ี

ของแข็ง ท าปฏิกิริยากับ
คลอรีนท่ีอยู ่
ภายในถัง 
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ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ) สรุปรายละเอียดชนิด ปริมาณการใช้ แหล่งที่มาและวิธีการขนส่งของวัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์ของโครงการ  

ประเภท 

ปริมาณการใช้งาน 
(ตัน/วัน) 

การขนส่ง 
(เท่ียว/วัน) 

แหล่งที่มา 
ประเภท 
รถขนส่ง 

การจัดเก็บ 
และสถานที่จัดเก็บ 

สถานะ 
(ที่ STP) 

การใช้ประโยชน ์
และหน่วยผลิต 

ที่น าไปใช้ EIA ปี 60 
ภายหลัง 
ขยาย 

EIA ปี 60 
ภายหลัง 
ขยาย 

4. สารละลายโซเดียม 
ไฮดรอกไซด์  

   
 

      

4.1 สารละลายโซเดียม 
ไฮดรอกไซด์ 32% 

116.3350 139.7959 ขนส่งโดยท่อ ขนส่งโดยท่อ บริษัท ไทยอาซาฮี 
เคมีภณัฑ์ จ ากดั 

(AGC)  

ขนส่งทางท่อ จัดเก็บในถัง NaOH  
Dilution & Storage Tank 

จ านวน 1 ถัง ขนาด  
98 ลบ.ม. บริเวณลาน 

ถังกักเก็บสารเคม ี

ของเหลว ปรับสภาพน้ าเสยี 
ที่ออกจาก

กระบวนการผลติ 
ให้เป็นกลาง 

4.2 สารละลายโซเดียม 
ไฮดรอกไซด์ 32%  
(กรณีฉุกเฉิน) 

29.4000  
ลบ.ม./ครั้ง 

29.4000 
ลบ.ม./ครั้ง 

ขนส่งโดยท่อ ขนส่งโดยท่อ  ขนส่งทางท่อ  ของเหลว ก าจัดคลอรีน 
ที่หอก าจัด  

ในกรณีฉุกเฉิน 
4.3 สารละลายโซเดียม 
ไฮดรอกไซด์ 10% 

0.2760 0.2760 - - น าสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 
32% ท าให้เจือจาง
ภายในโครงการ 

- ถังขนาด 7.8 ลบ.ม. 
จ านวน 2 ถัง  

บริเวณลานถังกักเก็บ
สารเคม ี

ของเหลว ก าจัดคลอรีน 
ที่หอก าจัด 
ในกรณีปกต ิ

ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
1. ผงซีพีวีซี 149.8500 180.0698 12 เที่ยว/วัน 20 เที่ยว/วัน จ าหน่ายในประเทศ

และต่างประเทศ 
รถ Lorry Truck 
และรถบรรทุก
ขนาด 18 ล้อ 

ไซโลขนาด 123 ลบ.ม. 
จ านวน 4 ถัง บริเวณ
ด้านหลังอาคาร PVC 

Loading 

ของแข็ง เป็นวัตถุดิบ 
ผลิตท่อซีพีวีซ ี

2. ผงซีพีวีซีท่ีไม่ได้
ขนาดตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

0.1500 0.1802 1 เที่ยว/เดือน 1 เที่ยว/เดือน จ าหน่ายในประเทศ รถบรรทุกขนาด 
10-18 ล้อ 

Jumbo Bag วางในพื้นที่
จัดเก็บเก็บของเสีย 

ของแข็ง เป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตพลาสติก 

ที่มา :  บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด, 2564 
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ตารางท่ี 2.2-2 ลักษณะทางกายภาพและข้อมูลที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  

สารเคมี 
ลักษณะทางกายภาพ/

คุณสมบัติ 
ผลกระทบต่อสุขภาพ 

NFPA  
704 code 

อุปกรณ์คุ้มครอง 
ความปลอดภัยส่วนบุคคล 

ค่าความเป็นพิษ 
และค่าการรับสัมผัส 

1. โพลีไวนิลคลอไรด์ โฮ
โมพอลีเมอร์  
(Polyvinyl Chloride 
Homopolymer : 
(C2H3Cl)n) 

-  ผงสีขาว 
-  ไม่มีกลิ่น 
-  จุดวาบไฟ 391 °C 
-  ไม่สามารถละลาย 

น้ าได ้
-  อุณหภูมิที่ลกุตดิไฟ 

ไดเ้อง 450 °C 

ทางหายใจ :  อาจท าให้ เกิดการระคายเคือง หรือ
ความรู้สึกไม่สบายคอและปอด การรับ
สารในระยะเวลานาน อาจท าให้ เกิด
พังผืดที่ปอดได้ 

ทางการกิน :  ไม่มีข้อมลู 
ทางตา : ของแข็งหรือฝุ่นอาจท าให้เกิดการระคาย

เคือง หรือเกิดรอยขีดข่วน บนพื้นผิว 
ของตา 

การก่อมะเร็ง : เป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 3 ตามบัญชีของ 
IARC 

 

- หน้ากากป้องกันฝุ่น 
- แว่นตา 
- ถุงมือ  

- LC50 (mg/m3) : 140 
(Inhalation, rat) 

- PEL-TWA (mg/m3) : 15 (ฝุ่น) 
- PEL-TWA (mg/m3) : 5 (หายใจ) 
- TLV-TWA (mg/m3) : 10 (ฝุ่น) 
- TLV-TWA (mg/m3) : 1 (หายใจ) 
 

2. ก๊าซคลอรีน  
(Chlorine : Cl2) 

- สถานะก๊าซ 
- สีเขียวจนถึงสีเหลือง 
- กลิ่นฉุน 
-  ความเป็นกรด-ด่าง 

ประมาณ 5.5 
- จุดเดือด -34 °C  
- จุดหลอมเหลว/จุด

เยือกแข็ง -101 °C 
- จุดวาบไฟ : ไมต่ิดไฟ 
- อุณหภูมิที่ลุกติดไฟ

ได้เอง : ไมต่ิดไฟ 

ทางหายใจ  : กัดกร่อนทางเดินหายใจ แผลไหม้ของ 
เยื่อเมือก ท าให้เนื้อเยื่อของเยื่อเมือกและ
บริเวณทางเดินหายใจส่วนบนถูกท าลาย
อย่างรุนแรงมาก 

ทางผิวหนัง  : กัดกร่อนผิวหนัง ผิวหนังไหม้ ผิวหนังแดง 
เจ็บปวด พุพอง ท าให้เนื้อเยื่อตาย
เนื่องจากได้รบัความเย็น 

ทางการกิน : ท าให้เกิดการปวดท้อง 
ทางตา : กัดกร่อนดวงตา ตาไหม้อยา่งรุนแรง 
การก่อมะเร็ง : ไม่มีข้อมลู 
 

 

- หน้ากากป้องกันก๊าซ 
- แว่นครอบตา 
- ชุดป้องกันสารเคมี 
- ถุงมือชนิดกันสารเคมี 

- LC50 (ppm) : 300  
(Inhalation, rat) 

-  LD50 (mg/kg) : 293 (Oral, rat),  
- IDLH (ppm) : 10 
- REL-STEL (ppm) : 0.5 
- PEL-Ceiling (ppm) : 1  
- TLV-TWA (ppm) : 0.5 
- TLV-STEL (ppm) : 1 
- TH- ceiling (ppm) : 1 
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ตารางท่ี 2.2-2 (ต่อ) ลักษณะทางกายภาพและข้อมูลที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  

สารเคมี 
ลักษณะทางกายภาพ/

คุณสมบัติ 
ผลกระทบต่อสุขภาพ 

NFPA  
704 code 

อุปกรณ์คุ้มครอง 
ความปลอดภัยส่วนบุคคล 

ค่าความเป็นพิษ 
และค่าการรับสัมผัส 

3. สารละลายไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ 50% 
(Hydrogen Peroxide : 
H2O2 ) 

-  ของเหลวใส ไมม่ีสี  
-  ความเป็นกรด-ด่าง 

ประมาณ 5.0-6.0 
-  จุดเดือด 108 °C 

ทางหายใจ :  ระคายเคืองจมูก คอ ไอ หายใจถี ่
ทางผิวหนัง :  แผลไหม้อย่างรุนแรง 
ทางการกิน :  แสบท้อง ปวดท้อง ท้องป่อง 
ทางตา : ตาไหม้อย่างรุนแรง ตาบอด 
การก่อมะเร็ง : เป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 3 ตามบัญชีของ   

IARC 
 

 

- หน้ากากป้องกัน ไอระเหย 
ของสาร ท่ีได้รับรองมาตรฐาน 

- แว่นครอบตา/กระบังหน้า 
- ชุดป้องกันสารเคมี  
- ถุงมือ 

- LC50 (mg/m³/4 hr) : 1.99 
(Inhalation, rat) 

-  LD50 (mg/kg) : 311 (Oral, rat) 
- LD50 (mg/kg) : 1.99  
(Dermal, rabbit) 

- IDLH (ppm) : 75 
- REL-TWA (ppm) : 1 
- PEL-TWA (ppm) : 1 
- TLV-TWA (ppm) : 1 
- TH- TWA (ppm) : 1 

4. สารละลายโซเดียม 
โพลีสไตรีนซัลโฟเนต 
22% (Sodium 
Polystyrenesulfonate) 

-  ของเหลว  
-  สีเหลืองจนถึงสีแดง 
- กลิ่นเจือจาง  
-  ความเป็นกรด-ด่าง 

ประมาณ 6-9 (PS-5), 
7-9 (PS-5 และ PS-
50), 8-11 (PS-100) 

ทางหายใจ :  ไม่มีข้อมลู 
ทางผิวหนัง :  ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง (ทดสอบกับ

กระต่าย หลังได้รับสัมผัสนาน 4 ช่ัวโมง) 
ทางการกิน :  ไม่มีข้อมลู 
ทางตา : ไม่มีข้อมลู 
การก่อมะเร็ง : ไม่มีข้อมลู 

 

- ห น้ า ก าก ป้ อ งกั น ที่ ได้ รั บ
มาตรฐาน NJOSH/MSHA 

- แว่นตานิรภัย 
- ถุงมือ รองเท้า และเสื้อผ้าที่

กันสารเคมี 

- LD50 (mg/kg) : >40,000 
(Oral, rat) 

 5. โซเดียมซลัไฟท์  
(Sodium Sulfite : 
Na2SO3) 

-  ของแข็ง สีขาว 
-  ไม่มีกลิ่น  
-  ความเป็นกรด-ด่าง 

ประมาณ 9.5-10.5 
-  จุดหลอมเหลว/จุด

เยือกแข็ง >500 °C 

ทางหายใจ :  อาจท าให้ระบบหายใจเกิดการระคาย
เคื อง และอาจเสีย ชีวิต ได้  จากก๊ าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

ทางผิวหนัง :  อาจท าให้เกิดการระคายเคืองตา 
ทางการกิน :  อาจท าให้ระบบการย่อย เกิดการระคาย

เคือง ถ้ากลืนกินเข้าไปมากๆ จะให้เกิด
การเสียดท้อง และท้องร่วงอย่างรุนแรง 

ทางตา : อาจท าให้เกิดการระคายเคืองตา 
การก่อมะเร็ง : ไม่มีข้อมูล 

 

- หน้ากากป้องกันฝุ่น 
- แว่นตานิรภัย 
- ถุงมือยาง สวมใส่เสื้อผ้ามิดชิด 

เสื้อแขนยาวกางเกงขายาว 

- LC50 (ppm) : 300 (Inhalation, 
fish) 

-  LD50 (mg/kg) : 2,610  
(Oral, rat) 

- TWA (ppm) : 5 
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ตารางท่ี 2.2-2 (ต่อ) ลักษณะทางกายภาพและข้อมูลที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  

สารเคมี 
ลักษณะทางกายภาพ/

คุณสมบัติ 
ผลกระทบต่อสุขภาพ 

NFPA  
704 code 

อุปกรณ์คุ้มครอง 
ความปลอดภัยส่วนบุคคล 

ค่าความเป็นพิษ 
และค่าการรับสัมผัส 

6. สารละลายโซเดียม 
ไฮดรอกไซด์ 32% 
(Sodium Hydroxide : 
NaOH) 

-  ของเหลวใส ไมม่ีส ี
-  ไม่มีกลิ่น  
-  ความเป็นกรด-ด่าง 

ประมาณ >14 
-  จุดหลอมเหลว/จุด

เยือกแข็ง 4.4 °C 

ทางหายใจ :  ระคายเคืองจมูก คอ และปอด ท าให้ไอ 
แสบคอ หายใจถี่/ล าบาก 

ทางผิวหนัง :  กัดกร่อนผิวหนัง ผิวหนังเป็นผื่นแดง 
ผิวหนังไหม้ 

ทางการกิน :  แสบคอและหน้าอก ปวดท้อง ท้องร่วง 
คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย ช็อกหรือ
หมดสติ หรือเสียชีวิต 

ทางตา : กัดกร่อนดวงตา ตาแดง ตามัว ตาไหม้ 
และตาบอดได้ 

การก่อมะเร็ง : ไม่มีข้อมลู 

 
 

- สวมหน้ากากป้องกันสารเคมี 
- แว่นตานิรภัยหรือแว่นครอบ

ตาหรือกระบังหน้า 
- ถุงมือยาง 
- ชุดกันสารเคมี 

-  LD50 (mg/kg) : 1,350 
(Dermal, rabbit) 

- IDLH (mg/m3) : 10 
- REL-STEL (mg/m3) : 2 
- PEL- ceiling (mg/m3) : 2 
- PEL-TWA (mg/m3) : 2 
- TLV- ceiling (mg/m3) : 2 
- TH-TWA (mg/m3) : 2 

7. คลอริเนตเต็ดโพล ี
ไวนิลคลอไรด์ พอลิเมอร ์
(Chlorinated 
polyvinyl chloride 
polymers : (CH2-
CHCl)l-(CHCl-
CHCl)m-(CH2-
CCl2)n)) 

-  ผงสีขาว 
-  อุณหภูมิทีลุ่กตดิไฟ

ได้เอง : 450°C 

ทางหายใจ :  อาจท าให้คลื่นไส้ หรืออาเจียนได ้
ทางผิวหนัง :  อาจมีการระคายเคืองเล็กน้อย 
การก่อมะเร็ง : ไม่มีข้อมลู 

- - หน้ากากป้องกันฝุ่น 
- แว่นตานิรภัย 
- เสื้อผ้ามิดชิด ถุงมือ 

- LD50/LC50 : ไม่มีข้อมลู 
- ค่าขีดจ ากัดความเข้มข้นของ

สารเคมีอันตราย : ไม่มีข้อมูล 

ที่มา :  บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด, 2564 
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 ส าหรับการขนส่งสารเคมีที่ใช้ภายในโครงการ บริษัทขนส่งต้องปฏิบัติตามประกาศกรมการขนส่ง  
ทางบก เรื่อง ก าหนดประเภทหรือชนิดและลักษณะการบรรทุกวัตถุอันตรายที่ผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ขับรถ ชนิดที่ 4 พ.ศ. 2553 ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาความเป็นอันตรายให้เป็นไปตามข้อก าหนดการขนส่ง
สินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย เล่มที่ 2 (Thai Provision Volume II, TP2) โดยที่ตัวรถขนส่งต้อง
ติดสัญลักษณ์ความเป็นอันตราย แสดงดังรูปที่ 2.2-3 

  

รูปที่ 2.2-3 ตัวอย่างรถขนส่งที่ติดสัญลักษณ์ความเป็นอันตราย  
 

นอกจากนี้ โครงการมีการจัดเก็บสารเคมีในภาชนะที่มีความเหมาะสมต่อคุณสมบัติของสารเคมี และได้
ก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเก็บกักต่างๆ ดังนี้ 

1) จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานในบริเวณพ้ืนที่เก็บสารเคมี ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลความปลอดภัยของ
สารเคมี การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือสารเคมีรั่วไหล การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการก าจัดของเสีย
ที่เกิดจากสารเคมี เป็นต้น 

2) ดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณพ้ืนที่เก็บสารเคมี 

3) จัดให้มีป้ายเตือนอันตรายสารเคมี และป้ายเตือนให้สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่
เหมาะสม เมื่อเข้าปฏิบัติงานพื้นที่เก็บสารเคมี 

4) จัดให้มีที่ล้างมือ ล้างตา ส าหรับท าความสะอาดไว้ในบริเวณจัดเก็บสารเคมี เพ่ือให้สามารถใช้ได้
ทันทีในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

5) เมื่อมีการหกหล่นของสารเคมีต้องท าความสะอาดทันที เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนมิให้กระจาย
ออกไปยังพื้นท่ีส่วนอื่น 

6) สารเคมีที่หกรั่วไหลและภาชนะใส่สารเคมีต้องก าจัดด้วยวิธีที่เหมาะสมตามค าแนะน าในข้อมูล
ความปลอดภัยของสารเคมีหรือค าแนะน าของผู้ผลิต 
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7) ภายในสถานที่เก็บสารเคมี มีระบบถ่ายเทอากาศที่ดี และแสงแดดส่องไม่ถึง 

8) ภาชนะที่บรรจุสารเคมี มีป้ายชื่อที่ทนทานติดอยู่พร้อมทั้งบอกคุณสมบัติของสารเคมี และข้อควร
ระมัดระวังต่างๆ 

9) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และเครื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

2.3 กระบวนการผลิต 

2.3.1   สรุปบัญชีหน่วยผลิตและอุปกรณ์หลักๆ 

 ภายหลังการขยายก าลังการผลิต โครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยผลิตและอุปกรณ์หลักใน
กระบวนการผลิตแต่อย่างใด โดยรายละเอียดของบัญชีหน่วยผลิตและอุปกรณ์หลักของโครงการแสดงดัง
ตารางท่ี 2.3.1-1 
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ตารางท่ี 2.3.1-1 รายละเอียดหน่วยการผลิตและอุปกรณ์หลักของโครงการ   

รายการอุปกรณ์ 
รหัส

อุปกรณ์ 
จ านวนเคร่ืองจักรหลกั 

การใช้ประโยชน ์
สถานภาพการด าเนินการ/

อุปกรณ์/เคร่ืองจักร EIA ปี 60 ภายหลังขยาย 
หน่วยการผลิตหลัก 
1. ขั้นตอนการเตรียมสารต้ังต้น (Slurry) 
    - ถังเตรียมสารตั้งต้น (PVC Re-slurry Tank) 

 
V32-P 

 
2 ถัง 

 
2 ถัง 

 
ใช้เตรียม PVC ผสมกับน้ าใหม้ีลักษณะเป็น slurry 

 
ไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม 

2. ขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยา (Reaction) 
    - ถังเกิดปฏิกิริยา (Reactor) ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร 

 
V11-A 

 
8 ถัง 

 
8 ถัง 

 
ใช้ในการปฏิกิริยาระหว่าง สารตั้งต้น (PVC)  
กับก๊าซคลอรีน 

 
ไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม 

    - ถังพัก (Slurry Release Tank) V12-A 2 ถัง 2 ถัง ถังพักก่อนน าผลิตภณัฑไ์ปขั้นตอนการล้างต่อไป ไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม 
3. ขั้นตอนการล้าง (Washing) 
    - Washing Tower ขนาด 3.5 ลูกบาศก์เมตร 

 
C12-W 

 
4 ใบ 

 
4 ใบ 

 
ใช้ในการล้างสิ่งสกปรกออกจากผลิตภณัฑ์ (CPVC) 

 
ไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม 

4. ขั้นตอนการแยกน้ า (Dehydration) 
    - เครื่อง Decanter 

 
S11-D 

 
4 ชุด 

 
4 ชุด 

 
ใช้ในการบีบอัดแยกน้ าออกจากผลิตภณัฑ์ (CPVC) 

 
ไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม 

5. ขั้นตอนการเป่าแห้ง (Drying) 
    - เครื่อง Fluidized Bed Dryer 

 
DR15-D 

 
2 ชุด 

 
2 ชุด 

 
ใช้ในการเป่าผลติภณัฑ์ (CPVC) ให้แห้ง 

 
ไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม 

6. ขั้นตอนการแยกขนาด (Sifter) 
    - เครื่อง Vibration Sifter 

 
S17-D 

 
4 เครื่อง 

 
4 เครื่อง 

 
ใช้ในการคัดแยกขนาดผลิตภัณฑ์ (CPVC) 

 
ไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม 

7. ขั้นตอนการบรรจุและจัดเก็บ (Packing and Storing) 
    - ไซโล ขนาด 123 ลูกบาศก์เมตร 

 
S19-D 

 
4 ถัง 

 
4 ถัง 

 
ใช้ในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ (CPVC) 

 
ไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม 

ที่มา :  บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด, 2564 
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2.3.2  กระบวนการผลิต 

 กระบวนการผลิตซีพีวีซีของโครงการมีการใช้โพลีไวนิลคลอไรด์เรซิ่นและก๊าซคลอรีนเป็น
วัตถุดิบหลัก จากเล่มรายงาน EIAในปี 2560 มีการผลิตซีพีวีซี ประมาณ 149.85 ตัน/วัน และ Scrap resin 
ประมาณ 0.15 ตัน/วัน รวมทั้งหมด 150 ตัน/วัน (49,500 ตัน/ปี) ในแต่ละวันจะผลิตทั้งหมด 22 Batch/วัน 
โดยมีจ านวนวันท างาน 330 วัน/ปี ภายหลังขยายก าลังการผลิตมีการผลิตซีพีวีซี ประมาณ 180.0698 ตัน/วัน 
และ Scrap resin ประมาณ 0.1802 ตัน/วัน รวมทั้งหมด 180.25 ตัน/วัน (65,791.25 ตัน/ปี) ในแต่ละวัน
จะผลิตทั้งหมด 25 Batch/วัน โดยมีจ านวนวันท างาน 365 วัน/ปี  ส าหรับการขยายก าลังการผลิตครั้งนี้
โครงการไม่ได้ท าการเพิ่มอุปกรณ์/เครื่องจักรหลักแต่อย่างใด 

 กระบวนการผลิตผงซีพีวีซีของโครงการเป็นแบบ Batch ซึ่งสามารถแบ่งกระบวนการผลิต
ออกเป็น 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย (ภาพรวมกระบวนการผลิต แสดงดังรูปที่ 2.3.2-1 และดุลมวลการผลิต
ของโครงการดังรูปที่ 2.3.2-2) 

1) ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบและสารเติมแต่ง 

2) ขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยา (Reaction) 

3) ขั้นตอนการล้าง (Washing) 

4) ขั้นตอนการแยกน้ า (Dehydration) 

5) ขั้นตอนการเป่าแห้ง (Drying) 

6) ขั้นตอนการแยกขนาด (Sifter) 

7) ขั้นตอนการบรรจุและจัดเก็บ (Packing and Storing) 

1) ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบและสารเติมแต่ง 

วัตถุดิบ และสารเติมแต่งที่ใช้ในกระบวนการผลิตบางชนิดโครงการรับมาในสถานะ
ของแข็งหรือสารละลายที่มีความเข้มข้น จึงต้องมีการเตรียมวัตถุดิบให้เป็น  Slurry และสารเติมแต่งให้เป็น
สารละลาย ที่มีคุณสมบัติตามท่ีต้องการก่อนที่จะน ามาใช้ในกระบวนการผลิต 

2)  ขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยา (Reaction)  

สารโพลีไวนิลคลอไรด์ที่เป็นสารตั้งต้นจะถูกผสมกับน้ าปราศจากแร่ธาตุ มีสถานะเป็น 
Slurry อยู่ภายในถัง Reslurry หลังจากนั้นจะป้อนเข้าสู่ถังปฏิกิริยา (Reactor Tank) ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร 
(มีจ านวนทั้งหมด 8 ถัง) และจะมีการเติมสารละลายโซเดียมโพลีสไตรีนซัลโฟเนต 22% โดยน้ าหนัก 
(BQ Agent) เพ่ือลดแรงตึงผิวของ Slurry และท าการเติมก๊าซคลอรีน พร้อมเริ่มท าการเพ่ิมอุณหภูมิของ 
ถังปฏิกิริยาโดยให้ความร้อน ด้วยไอน้ าแรงดันต่ า ประมาณ 4 บาร์ โดยรับมาจากบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (GPSC) ทางท่อ ซึ่งโครงการมีการควบคุมอุณหภูมิภายในถังปฏิกิริยาในระหว่างการ
เกิดปฏิกิริยาให้ไม่เกิน 100 10 องศาเซลเซียส โดยมีการป้อนน้ าหล่อเย็นบริเวณเปลือกนอกของถังปฏิกิริยา 
ซึ่งอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส คืออุณหภูมิที่เหมาะสมในการท าปฏิกิริยามากที่สุด ภายหลังจากการป้อน
ก๊าซคลอรีนเข้าไปในถังปฏิกิริยา ระบบควบคุมการผลิตจะท าการเติมสารเร่งปฏิกิริยา คือ สารละลาย
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 50% โดยน้ าหนัก (SQ Agent) อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงการท าปฏิกิริยา หลังจากนั้น
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จะท าการการเติมสารลดแรงตึงผิวสารละลายโซเดียมโพลีสไตรีนซัลโฟเนต 22% โดยน้ าหนัก (BQ Agent) 
ในช่วงสุดท้ายของการเกิดปฏิกิริยาจะท าการเติมสารละลายโซเดียมซัลไฟท์ (Na2SO3) เพ่ือให้เข้าไปท า
ปฏิกิริยากับก๊าซคลอรีนที่หลงเหลืออยู่ภายในถังปฏิกิริยาให้หมดไป และเพ่ือให้มั่นใจว่าการเกิดปฏิกิริยา
ระหว่างก๊าซคลอรีนกับ PVC slurry เป็นไปอย่างสมบูรณ์ที่สุด หลังจากนั้นจะท าการลดอุณหภูมิภายในถัง
ปฏิกิริยาให้เหลือ 90 องศาเซลเซียส แล้วท าการส่ง CPVC Slurry ไปยังถังพัก พร้อมทั้งเปิดวาล์วภายในถัง
ปฏิกิริยาเพ่ือระบายอากาศที่อาจมีก๊าซคลอรีนปนเปื้อนอยู่ในปริมาณน้อยมากไปก าจัดยังหอก าจัดคลอรีน 
(Chlorine Eliminator) ต่อไป 

3)  ขั้นตอนการล้าง (Washing)  

จะใช้น้ าใสที่รับมาจากนิคมฯ เพ่ือล้างสารละลายกรดไฮโดรคลอริกซึ่งเกิดในขั้นตอน 
การท าปฏิกิริยาออกจากผลิตภัณฑ์ CPVC slurry โดยล้างใน Washing Tower ขนาด 3.5 ลูกบาศก์เมตร 
จ านวน 4 ใบ ซึ่งน้ าจากการล้างจะมีการปนเปื้อนสารละลายกรดไฮโดรคลอริก โดยสามารถแยกน้ าปนเปื้อน
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

(1) น้ าเสียส่วนที่ 1 จะส่งไปยังถัง Neutralization Tank (V81-N) เพ่ือเติมสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้น 32% โดยน้ าหนัก เพ่ือปรับค่า pH ให้มีสภาพเป็นกลาง ซึ่งน้ าเสียที่มี 
การปรับค่า pH เรียบร้อยแล้วจึงถูกส่งต่อไปยังถังรวบรวม TDS Tank มีจ านวน 2 ถัง ก่อนที่จะส่งต่อไปยัง 
ถังรวบรวมน้ าเสีย Waste Water Inspection Tank และไปยังบ่อพักน้ าทิ้งขนาด 13,000 ลูกบาศก์เมตร 
ของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)  

(2) น้ าเสียส่วนที่ 2 จะส่งไปยัง Waste HCI Storage Tank (V83-N) หลังจากนั้นจะถูก
ส่งไปยังถัง Neutralization Tank (V26-N) เพ่ือน าไปปรับสภาพสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 
3% โดยน้ าหนัก ที่มาจากหอก าจัดคลอรีน เพ่ือท าให้เป็นกลางที่ถัง Neutralization Tank (V26-N) จากนั้น
น้ าเสียที่ถูกปรับสภาพแล้วจะรวบรวมไปยังถัง TDS Tank ก่อนส่งต่อไปยังถังรวบรวมน้ าเสีย Waste Water 
Inspection Tank และส่งต่อไปยังบ่อพักน้ าทิ้งขนาด 13,000 ลูกบาศก์เมตร ของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิว
เอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) 

4)  ขั้นตอนการแยกน้ า (Dehydration)  

 จากขั้นตอนการล้าง (Washing) จะได้ผลิตภัณฑ์ผงซีพีวีซี (CPVC) ที่มีน้ าอยู่  ดังนั้น
ผลิตภัณฑ์จะถูกน ามาแยกน้ าออกจากผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่อง Decanter จ านวน 4 ชุด โดยผลิตภัณฑ์ผงซีพีวีซี 
(CPVC) ที่ผ่านการแยกน้ าจากเครื่อง Decanter แล้วจะยังคงมีความชื้นสูง จะถูกส่งต่อไปยังขั้นตอนการ 
เป่าแห้งส่วนน้ าที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแยกน้ าแล้วจะรวบรวมสู่บ่อ Waste Water Pit (V96-N) แล้ว
น าเข้าสู่ระบบบ าบัดต่อไป  

5)  ขั้นตอนการเป่าแห้ง (Drying) 

 ผลิตภัณฑ์ผงซีพีวีซี (CPVC) ที่มีความชื้นอยู่จะถูกน ามาท าให้แห้งโดยใช้ลมร้อนด้วย
เครื่อง Fluidized Bed Dryer จ านวน 2 ชุด เพ่ือลดความชื้นให้ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด หลังจากนั้นเข้าสู่
ขั้นตอนการแยกขนาด นอกจากนี้ โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์ดักจับฝุ่นผลิตภัณฑ์ผงซีพีวีซี (CPVC) ด้วย  
Wet Scrubber ซึ่งน้ าทิ้งที่เกิดขึ้นจะถูกรวบรวมสู่บ่อ Waste Water Pit (V96-N) แล้วน าเข้าสู่ระบบบ าบัด
ต่อไป 
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6)  ขั้นตอนการแยกขนาด (Sifter) 

 ผลิตภัณฑ์ผงซีพีวีซี (CPVC) ที่แห้งจะถูกส่งมาแยกขนาดด้วยเครื่อง Vibration Sifter 
จ านวน 4 เครื่อง เพ่ือท าการคัดแยกขนาดให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ก่อนจะถูกส่งไปเก็บยังไซโล จ านวน 
4 ถัง โดยขั้นตอนนี้จะด าเนินในสภาวะอุณหภูมิห้องและความดันบรรยากาศ หากผลิตภัณฑ์ผงซีพีวีซี (CPVC) 
ไม่ได้ขนาดจะกลายเป็น Scrap resin โดยจะบรรจุลงในถุง Jumbo Bag และจัดเก็บในพ้ืนที่ที่ก าหนดรอการ
จ าหน่าย หรือก าจัดต่อไป 

7)  ขั้นตอนการบรรจุและจัดเก็บ (Packing and Storing)  

 ผลิตภัณฑ์ผง CPVC ที่บรรจุอยู่ในไซโล จ านวน 4 ถัง จะถูกถ่ายบรรจุลงถุง Jumbo Bag 
และจัดเก็บในอาคารเก็บผลิตภัณฑ์ (Product Warehouse) หรือจะถ่ายลงรถบรรทุก (Lorry truck) เพ่ือส่ง
ขายให้ลูกค้าต่อไป 
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ถังปฏิกิริยา หน่วยท าให้แห้ง
ถังเก็บ

ผลิตภัณฑ์
(CPVC)

หน่วยล้าง
ผลิตภัณฑ์

ระบบบ าบัดก๊าซคลอรีน

ระบบบ าบัดน้ าเสีย บ่อตรวจสอบน้ าท้ิง

ก๊าซคลอรีน

น้ าเสีย

ระบบบ าบัดของกนอ.

ระบบดักฝุ่นแบบเปียก

ฝุ่นละออง

น้ า

  ก๊าซคลอรีน
  สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
  สารละลายโซเดียมโพลีสไตรีนซัลโพเนต
  โซเดียมซัลไฟต์

ถัง
Re-Slurry

บรรจุ/
จัดส่ง

วัตถุดิบ
(PVC)

ตะกอน 
(Scrap resin)

ส่งก าจัด/จ าหน่าย

แยกขนาด

ส่งก าจัด/จ าหน่าย

Scrap resin

ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

น้ า

น้ าเสีย
บ าบัด ระบบบ าบัดกนอ.

 

รูปที่ 2.3.2-1 แผนผังภาพรวมอย่างง่ายของกระบวนการผลิตซีพีวีซี (CPVC) 
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รูปที ่2.3.2-2 ดุลมวลการผลิตของโครงการ  
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2.4 ระบบสาธารณูปโภคและหน่วยเสริมการผลิต 

 2.4.1  ระบบน้ าใช ้

ส าหรับประเภท แหล่งน้ าใช้ ศักยภาพแหล่งน้ า และปริมาณความต้องการน้ าใช้ของโครงการมี
รายละเอียดดังนี้ 

1)  แหล่งน้ าใช้ 

โครงการจะรับน้ าใส และน้ าประปาจากนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก  
(มาบตาพุด) และน้ าปราศจากแร่ธาตุ จากบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด ซึ่งระบบผลิตน้ าใช้ของ
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) สามารถผลิตน้ าได้ทั้งหมด 2 ประเภท คือ น้ าใส และ
น้ าประปา ซึ่งทางนิคมฯจะรับน้ าดิบมาจากบริษัท การจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จ ากัด 
(มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ โดยระบบผลิตน้ าประปา/น้ าใสของนิคมฯ เป็นแบบ gravity sand filter  
มีความสามารถในการผลิตน้ าประปา/น้ าใส รวมทั้งหมด 98,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งปัจจุบันระหว่างเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2563 โรงงานภายในนิคมฯมีการใช้น้ า ดังนี้ น้ าประปาประมาณ 5,600 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
และน้ าใสประมาณ 63,194 ลูกบาศก์เมตร/วัน เมื่อโครงการเปิดด าเนินการจะมีปริมาณความต้องการใช้
น้ าประปาสูงสุดประมาณ 12.1280 ลูกบาศก์เมตร/วัน และน้ าใสสูงสุดประมาณ 2,352.9230 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
ซึ่งปริมาณน้ าดังกล่าวนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) สามารถจ่ายน้ าได้เพียงพอกับ
ปริมาณความต้องการการใช้น้ า 

ส าหรับน้ าปราศจากแร่ธาตุที่รับมาจากบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด ตั้งอยู่
ภายในนิคมฯ เมื่อโครงการเปิดด าเนินการจะมีปริมาณความต้องการใช้น้ าประปาสูงสุดประมาณ 327.6216 
ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งปริมาณน้ าดังกล่าวบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด สามารถจ่ายน้ าได้เพียงพอ
กับปริมาณความต้องการการใช้น้ า 

2)  ปริมาณการใช้น้ า 

ปริมาณน้ าใช้จากรายงานที่เคยได้รับความเห็นชอบในปี 2560 โครงการมีความต้องการ
ใช้น้ าทั้งหมดสูงสุด 2 ,422.742 ลูกบาศก์เมตร/วัน ภายหลังขยายมีความต้องการใช้น้ าทั้งหมดสูงสุด 
2,811.7096 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยปริมาณการใช้น้ า ดังตารางท่ี 2.4.1-1 
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ตารางท่ี 2.4.1-1 ปริมาณการใช้น้ าของโครงการรายงานที่เคยได้รับความเห็นชอบปี 2560 และภายหลังขยายก าลังการผลิต  

การใช้น้ า 
ปริมาณความต้องการ (ลบ.ม./วัน) 

แหล่งที่มา เหตุผลในการใช้น้ าเพ่ิมขึ้น/ลดลง 
EIA ปี 60 ภายหลังขยาย 

1. น้ าใช้อาคารส านักงาน 20.700 6.2680 
น้ าประปาจากนคิมฯ 

รายงาน EIA ฉบับเดิมไม่ท าการแยกประเภทน้ าใช้ 
2. น้ าใช้โรงอาหาร ไม่ได้ระบุ EIA 0.7000 รายงาน EIA ฉบับเดิมไมไ่ดร้ะบุ  
3. น้ าใช้กระบวนการผลิต     
 3.1 เตรียมสารตั้งต้น 271.795 309.5000 น้ าปราศจากแร่ธาตุ  

จาก บ. โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด 

เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการขยายก าลังการผลิต 
 37.705 ลบ.ม./วัน 

3.2 เตรียมสารเร่งปฏิกริิยา และสารเตมิแต่ง 16.987 4.9033 ลดลง 12.0837 ลบ.ม./วัน เนื่องจากมีการปรบัปรุง
กระบวนการผลติ  

3.3 เตรียมสารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด์  
          (NaOH) ในหอก าจัดคลอรีน 

0.460 0.4600 

น้ าใสจากนิคมฯ 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

3.4 ขั้นตอนการล้างสิ่งเจือปนออกจากผลติภณัฑ ์ 1,500.00 1,802.5000 เพิ่มขึ้น 302.5 ลบ.ม./วัน 
3.5 ใช้ส าหรับระบบ Wet scrubber 432.00 432.0000 ไม่เปลี่ยนแปลง 
3.6 ใช้ส าหรับ Mechanical seal water 100.00 100.0000 ไม่เปลี่ยนแปลง 
3.7 ใช้ล้างถังปฏิกิริยา 11.00 13.2183 น้ าปราศจากแร่ธาตุ  

จาก บ. โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด 

เพิ่มขึ้น 2.2183 ลบ.ม./วัน 

4. ระบบเสริมการผลิต     
4.1 น้ าล้างย้อนระบบกรอง (Backwash of Filtration) 57.00 57.0000 น้ าใสจากนิคมฯ 

 
ไม่เปลี่ยนแปลง 

4.2 น้ าหล่อเย็น (Cooling water) 12.800 80.0000 เพิ่มขึ้น 67.2 ลบ.ม./วัน 
5. พ้ืนที่สีเขียว ไม่ได้ระบ ุEIA 5.16000 น้ าประปาจากนคิมฯ รายงาน EIA ฉบับเดิมไมไ่ดร้ะบ ุ

รวม 2,422.742 2,811.7096   
ที่มา :  บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด, 2563 
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2.4.2  ระบบหอหล่อเย็น 

 ระบบน้ าหล่อเย็นท าหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนกับระบบหรืออุปกรณ์ที่ต้องการควบคุม
อุณหภูมิโดยใช้น้ าเป็นตัวกลาง ซึ่งระบบหล่อเย็นที่ใช้ส าหรับโครงการเป็นแบบหอหล่อเย็น (Cooling tower) 
โดยน้ าหล่อเย็นจะถูกน าไปใช้ในการลดอุณหภูมิที่ถังปฏิกิริยา เมื่อมีการหมุนเวียนน้ าหล่อเย็นซ้ าหลายรอบ 
จะท าให้ค่าสารละลายของน้ าในระบบมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจากการหมุนเวียนน้ าหล่อเย็นเข้าหอหล่อเย็น 
แต่ละรอบจะท าให้น้ าบางส่วนระเหยไปกับอากาศ ดังนั้น จ าเป็นต้องระบายน้ าทิ้งออกจากระบบบางส่วน 
(Cooling tower Blowdown) เพ่ือรักษาคุณภาพน้ าในระบบไม่ให้สารละลายต่างๆ ในน้ ามีความเข้มข้น 
มากเกินไป จากรายงานที่เคยได้รับความเห็นชอบในปี 2560 มีปริมาณน้ าใช้ 12.8 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีน้ า
ระเหย 144 ลูกบาศก์เมตร/วัน และน้ าระบายน้ าทิ้งออก 36 ลูกบาศก์เมตร/วัน ภายหลังขยายก าลังการผลิต
มีปริมาณน้ าใช้ 80 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีน้ าระเหย 144 ลูกบาศก์เมตร/วัน และน้ าระบายน้ าทิ้งออก 36 
ลูกบาศก์เมตร/วัน 

2.4.3 ระบบไฟฟ้า 

 จากรายงานที่เคยได้รับความเห็นชอบในปี 2560 โครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้าประมาณ 
1.3 เมกะวัตต์/ชั่วโมง ภายหลังขยายก าลังการผลิตมีความต้องใช้เพ่ิมขึ้นเป็น 1.56 เมกะวัตต์/ชั่วโมง โดย 
รับไฟฟ้ามาจากบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด เป็นบริษัทเอกชนที่อยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 2,000  กิโลวาร์ จ านวน 2 ตัว นอกจากนี้
โครงการได้ติดตั้งเครื่องไฟฟ้าส ารอง แบบ UPS ขนาด 10 KVA จ านวน 2 ชุด ส าหรับระบบควบคุมส่วนกลาง 
(DCS) และแบบ Emergency Generator ใช้เชื้อเพลิงดีเซล ขนาด 350 KVA จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับใช้
จ่ายกระแสไฟฟ้าได้ทันทีให้กับระบบหรือเครื่องจักรที่มีความส าคัญต่างๆ ในกรณีที่ระบบจ่ายไฟฟ้าหลักเกิด
ขัดข้อง โดยเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจะเดินเครื่องเองได้ประมาณ 8 ชั่วโมง หลังจากระบบไฟฟ้าหลักเกิดขัดข้อง  
ซึ่งเพียงพอทีจ่ะตัดการจ่ายระบบเพ่ือหยุดกระบวนการผลิตได้อย่างปลอดภัย  

2.4.4 ระบบไอน้ า 

โครงการใช้ไอน้ าเพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิในกระบวนการผลิต รวมทั้งใช้ในการเตรียมลมร้อนเพ่ือ 
เป่าแห้งผลิตภัณฑ์ซีพีวีซี โดยรับมาจากบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด เป็นบริษัทเอกชนที่อยู่
ภายในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ทั้งนี้ไอน้ าส าหรับใช้งานมีรายละเอียดดังนี้ 

1)  ไอน้ าความดันสูง ส าหรับใช้กับเครื่อง Fluidized Bed Dryer ในขั้นตอนการเป่าแห้ง 
(Drying) จากรายงานที่เคยได้รับความเห็นชอบในปี 2560  มีการใช้ 67.2 ตัน/วัน ภายหลังขยายก าลัง 
การผลิตมีการใช้เพ่ิมข้ึนเป็น 80.752 ตัน/วัน  

2)  ไอน้ าความดันต่ า ส าหรับใช้ในการควบคุมอุณหภูมิของถังปฏิกิริยา ระหว่างขั้นตอนการ
เกิดปฏิกิริยา ซึ่งไอน้ าความดันต่ าได้มาจากการลดความดันของไอน้ าแรงดันสูง จากรายงานที่เคยได้รับความ
เห็นชอบในปี 2560 มีการใช้ 22.8 ตัน/วัน ภายหลังขยายก าลังการผลิตมีการใช้เพ่ิมข้ึนเป็น 27.40 ตัน/วัน 

2.4.5 เชื้อเพลิง 

 มีการใช้น้ ามันดีเซล เป็นเชื้อเพลิงส ารองส าหรับ เครื่องส ารองไฟฟ้า และปั๊มดับเพลิงภายใน
โครงการ มีปริมาณการใช้ 0.12 ตัน/ปี โดยซื้อจากผู้จ าหน่ายภายในประเทศ จัดเก็บไว้ห้อง Generator บรรจุ
ในถังแกลลอน ขนาด 20 ลิตร 
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2.4.6 ระบบไนโตรเจนเหลว  

 โครงการมีความต้องการใช้ก๊าซไนโตรเจนส าหรับปรับความดันภายในถังปฏิกิริยาให้กลับมาสู่
ความดันบรรยากาศ ในขั้นตอนการเตรียมปล่อยผลิตภัณฑ์ CPVC ในสภาวะ Slurry ออกจากถังปฏิกิริยา 
หลังขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาสิ้นสุด โดยรับไนโตรเจนเหลวจากบริษัท บางกอก อินดัสเทรียล แก๊ส จ ากัด  
อยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จากรายงานที่เคยได้รับความเห็นชอบในปี 2560 มีการใช้ในอัตรา 
0.002 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ภายหลังขยายก าลังการผลิตการใช้ก๊าซไนโตรเจนไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

2.4.7 การระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม 

  โครงการตั้งอยู่ในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) โดยมีระบบ
ระบายน้ าฝนครอบคลุมพ้ืนที่ภายในทั้งหมด ส าหรับรายละเอียดระบบหน่วงน้ าของพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ที่ได้ออกแบบระบบหน่วงน้ าฝนที่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดไว้แล้ว  
ซึ่งรวมทั้งพ้ืนที่ตั้งของโครงการด้วย โดยนิคมอุตสาหกรรมฯ มีบ่อหน่วงน้ าฝน จ านวน 4 บ่อ ประกอบด้วย  
บ่อที่ 1 ขนาด 8,095 ลูกบาศก์เมตร บ่อที่ 2 ขนาด 23,800 ลูกบาศก์เมตร บ่อที่ 3 ขนาด 18,901 ลูกบาศก์
เมตร และบ่อที่ 4 ขนาด 23,444 ลูกบาศก์เมตร ส าหรับการรางระบายน้ าของนิคมฯ เป็นรูปตัวยูดาดผิวด้วย
คอนกรีต และมีบางส่วนเป็น Box Culvert มีความเร็วของน้ าที่ไหลผ่านรางระบายอยู่ระหว่าง 0.60-3.00 
เมตร/วินาที ทั้งนี้นิคมฯ จะมีการทยอยสูบน้ าเพ่ือระบายลงสู่รางระบายน้ าสาธารณะด้วย ทิศทางการระบาย
น้ าฝนของโรงงานภายในนิคมฯ ไปยังบ่อหน่วงน้ าของนิคมฯ แสดงดังรูปที่ 2.4.7-1 ทั้งนี้ นิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ได้ออกแบบรางระบายน้ าบริเวณพ้ืนที่โครงการให้รองรับอัตราการไหล
ของน้ าได้ 0.62 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งโครงการมีอัตราการระบายน้ าฝนที ่0.56 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 



 

 - 32 -  

 

รูปที ่2.4.7-1 ทิศทางการไหลของน้ าฝนภายในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) 
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2.5 มลพิษและการควบคุม 

 2.5.1  มลพิษทางอากาศ 

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศจากการด าเนินการผลิตของโครงการ สามารถจ าแนก
ออกเป็น 2 กิจกรรม ประกอบด้วย (1) อากาศจากขั้นตอนการเป่าแห้งซึ่งมีผง CPVC เจือปน (2) อากาศที่มี
การปนเปื้อนก๊าซคลอรีนในกระบวนการผลิต รายละเอียดดังนี้ 

1)  อากาศจากขั้นตอนการเป่าแห้งซึ่งมีผง CPVC เจือปน 

  เป็นลมร้อนที่ใช้ในการเป่าแห้งผลิตภัณฑ์ CPVC ภายในเครื่อง Fluidized Bed Dryer 
ซึ่งจะมีฝุ่นของ CPVC เจือปนอยู่ ซึ่งฝุ่นเหล่านี้จะถูกส่งไปบ าบัดที่ระบบบ าบัดฝุ่นแบบ Wet Scrubbers จ านวน 
2 ชุด มีความสูงของปล่อง 25 เมตร ภายหลังขยายก าลังการผลิตไม่มีการติดตั้งระบบบ าบัดเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 

2) อากาศที่มีการปนเปื้อนก๊าซคลอรีน สามารถแบ่งออกได้เป็น 6 กรณี ดังนี้ 

(1)  กรณีที่ 1 การระบายก๊าซคลอรีนในกระบวนการผลิตปกติ อากาศเสียที่มีการ
ปนเปื้อนก๊าซคลอรีนเกิดขึ้นในถังปฏิกิริยาในขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาระหว่าง PVC กับก๊าซคลอรีนในถัง
ปฏิกิริยาทั้ง 8 ถัง ซึ่งขณะที่การท าปฏิกิริยาระหว่าง PVC กับก๊าซคลอรีนใกล้เสร็จสิ้น จะมีการเติมสารละลาย
โซเดียมซัลไฟท์ (Na2SO3)  เพ่ือเข้าท าปฏิกิริยากับก๊าซคลอรีนที่อาจหลงเหลืออยู่ หลังจากนั้นเมื่อความดัน
ภายในถังปฏิกิริยาเข้าใกล้ศูนย์ จะท าการเปิดวาล์วเพ่ือระบายอากาศเสียที่อาจมีก๊าซคลอรีนปนเปื้อนอยู่ไปยัง
หอก าจัดคลอรีน 

(2)  กรณีที่ 2 การระบายก๊าซคลอรีนในกรณีฉุกเฉินภายในอาคารผลิต (Reactor 
House) กรณีท่ีอาจเกิดการรั่วไหลของก๊าซคลอรีนภายในอาคารผลิต จะเกิดการเตือนของระบบตรวจจับก๊าซ
คลอรีน และหน้าต่างของอาคารผลิตจะท าการปิดแบบอัตโนมัติ ท าให้ภายในอาคารเกิดสภาพสุญญากาศ โดย
โครงการจะหยุดกระบวนการผลิตและจะระบายก๊าซคลอรีนที่ถูกกักไว้ในอาคารผลิตผ่านทาง Manual Valve 
และถูกรวบรวมไปยังท่อก๊าซรวมก่อนเข้าสู่หอก าจัดคลอรีน  

(3)  กรณีที่ 3 การระบายก๊าซคลอรีนในการซ่อมบ ารุงระหว่างกระบวนการผลิต
ตามปกติ กรณีที่ต้องมีการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ภายในอาคารผลิต เช่น ถังปฏิกิริยา ระบบท่อส่งก๊าซ เป็นต้น 
โครงการจะระบายก๊าซคลอรีนที่อาจค้างอยู่ภายในท่อหรือถังปฏิกิริยา ผ่านทางท่อดูดก๊าซบริเวณด้านล่างของ
ถังปฏิกิริยา (ท่อ DCV67A-A1) และถูกรวบรวมไปยังท่อก๊าซรวมก่อนเข้าสู่หอก าจัดคลอรีน  

(4)  กรณีที่ 4 การระบายก๊าซคลอรีนในกรณีฉุกเฉินภายในถังปฏิกิริยา กรณีที่อาจเกิด
เหตุฉุกเฉินจนต้องหยุดการผลิต โครงการจะหยุดจ่ายก๊าซคลอรีนและระบายก๊าซคลอรีนเพ่ือไปบ าบัดผ่านทาง 
ท่อดูดก๊าซบริเวณด้านหัวถังปฏิกิริยา (Diaphragm valve) และถูกรวบรวมไปยังท่อก๊าซรวมก่อนเข้าสู่ 
หอก าจัดคลอรีน  

(5)  กรณีที่ 5 การระบายก๊าซคลอรีนในกรณีรั่วซึมเฉพาะจุดและกรณีซ่อมบ ารุง
ภายในอาคารถังปฏิกิริยา (Reactor House) กรณีเกิดการรั่วซึมของก๊าซคลอรีนเฉพาะจุดและกรณี 
ซ่อมบ ารุงภายในอาคารถังปฏิกิริยา โครงการจะรวบรวมก๊าซคลอรีนภายในอาคารผลิตผ่านทางท่อดูดก๊าซ 
ที่อยู่ภายในอาคารผลิต (Service Point) จ านวน 26 ชุด เข้าสู่ท่อก๊าซรวมก่อนเข้าสู่หอก าจัดคลอรีน  
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(6)  กรณีที่ 6 การระบายก๊าซคลอรีนในกรณีเกิดการรั่วซึมเฉพาะจุดและกรณี 
ซ่อมบ ารุงในพื้นที่อ่ืนๆ โครงการจะรวบรวมก๊าซคลอรีนภายในพ้ืนที่อ่ืนๆ ผ่านทางท่อดูดก๊าซที่อยู่บริเวณ
พ้ืนที่อ่ืนๆ (Service Point) จ านวน 4 ชุด เข้าสู่ท่อก๊าซรวมก่อนเข้าสู่หอก าจัดคลอรีน 

 อัตราการระบายมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายของโครงการ แสดงดังตารางที่ 
2.5.1-1 พบว่า ค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 และ  
พ.ศ. 2559 ซึ่งค่าอัตราการระบายมลสารจากปล่องทั้งก่อนขยาย และภายหลังขยายก าลังการผลิตจะมีค่า  
ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากการค านวณอัตราการระบายได้ใช้ค่าการออกแบบสูงสุดของระบบบ าบัด
มลพิษทางอากาศ 

2.5.2 น้ าเสียและการจัดการ 

น้ าเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ 1) น้ าเสียที่เกิดจาก 
ส านักงาน 2) น้ าเสียจากโรงอาหาร 3) น้ าเสียจากกระบวนการผลิต 4 ) น้ าฝนปนเปื้อนจากลานถัง  
5) น้ าฝนปนเปื้อนจากลานเก็บของเสีย (Scrap resin) แสดงดังตารางท่ี 2.5.2-1 
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ตารางท่ี 2.5.1-1 อัตราการระบายมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายก่อนขยาย และภายหลังขยายก าลังการผลิต 

แหล่งก าเนิด 
พิกัด (UTM) 

ลักษณะ
ปล่อง 

ความสูง 
ปล่อง 
(m.) 

เส้นผ่า 
ศูนย์กลาง 

(m.) 

อุณหภูมิ 
(°K) 

ความเร็ว
ก๊าซ 

(m/s) 

อัตรา 
การไหล 1/ 
(Nm3/s) 

ความเข้มขน้ (mg/m3) อัตราการระบาย  (g/s) 

X Y 
ฝุ่นละออง

รวม  
ก๊าซคลอรีน 

ฝุ่นละออง
รวม  

ก๊าซคลอรีน 

Wet Scrubber 1 730519 1405756 ปล่องงอ 25.0 0.80 308.0 14.91 7.25 10.002/ - 0.073 - 
Wet Scrubber 2 730516 1405751 ปล่องงอ 25.0 0.80 308.0 14.91 7.25 10.002/ - 0.073 - 
Chlorine Eliminator 730562 1405710 ปล่องงอ 25.0 0.35 307.0 28.30 2.72 - 2.93/ - 0.0079 
ค่าอัตราการระบายมลพิษทางอากาศท้ังหมดของโครงการ   0.146 0.0079 

มาตรฐาน (mg/m3)  4004/ 305/   
มาตรฐาน6/ (mg/m3) 10 2.9   

หมายเหตุ :  1/ สภาวะมาตรฐาน คิดที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส สภาวะแห้ง และปริมาณอากาศส่วนเกินร้อยละ 50 หรือ 7% O2 
 2/ ค่าความเข้มข้นจากการออกแบบระบบบ าบัดฝุ่น 
 3/ ค่าความเข้มข้นก๊าซคลอรีนพิจารณาเลือกใช้ค่าควบคุมที่ความเข้มข้น 2.9 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมปี พ.ศ. 2560 
 4/ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2559 
  5/ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
 6/ ค่าควบคุมตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เคยได้รับความเห็นชอบปี พ.ศ. 2560 
ที่มา :   บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด, 2564 
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ตารางท่ี 2.5.2-1 การจัดการน้ าเสียของโครงการ 

รายการ 
ก่อนขยาย ภายหลังขยาย 

การจัดการ หมายเหตุ 
น้ าเสีย น้ าทิ้ง น้ าเสีย น้ าทิ้ง 

1. น้ าเสียจากส านกังาน 16.5600 - 5.0144  - รวบรวมเข้าระบบน้ าเสียส าเร็จรูป ขนาด 3 ลบ.ม. จ านวน 1 ชุด และขนาด 0.6 
ลบ.ม. จ านวน 5 ชุด และส่งไปยังบ่อตรวจคุณภาพน้ าท้ิง ขนาด 160 ลบ.ม. 

- กรณีค่าน้ าทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ จะระบายสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลาง
ของนิคมฯ 

- กรณีค่าน้ าทิ้งไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ จะส่งก าจัดโดยหน่วยงานเอกชน
ภายนอกท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

2. น้ าเสียโรงอาหาร ไม่ได้ระบ ุ - 0.5600  - รวบรวมเข้าถังดักไขมัน ขนาด 0.06 ลบ.ม. จ านวน 2 ถัง และส่งไปยังบ่อตรวจ
คุณภาพน้ าท้ิง ขนาด 160 ลบ.ม. 

- กรณีค่าน้ าทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ จะระบายสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลาง
ของนิคมฯ 

- กรณีค่าน้ าทิ้งไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ จะส่งก าจัดโดยหน่วยงานเอกชน
ภายนอกท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

3. น้ าเสียจากกระบวนการผลิต       
 3.1 น้ าล้างผลิตภัณฑ์ CPVC    

  (Washing) 
1432.6000 - 1,688.8871  - รวบรวมเข้าถงัปรับสภาพให้เป็นกลาง ขนาด 72 ลบ.ม. จ านวน 3 ชุด และส่งไป

ยัง TDS Tank ขนาด 92.8 ลบ.ม. จ านวน 2 ถัง ก่อนส่งไปยังบ่อตรวจคุณภาพ
น้ าท้ิง ขนาด 92.8 ลบ.ม. 

- กรณีค่าน้ าท้ิงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ จะระบายสูบ่่อพักน้ าท้ิงขนาด 13,000 
ลบ.ม. ของนิคมฯ 

- กรณีค่าน้ าท้ิงไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ จะรวบรวมไปยังบ่อพักน้ าท้ิงฉุกเฉิน 
ขนาด 1,500 ลบ.ม. เพื่อน ากลับไปบ าบัดใหม่อีกครั้ง 

 

3.2 น้ าจากข้ันตอนแยกน้ า     
   (Dehydration) 

319.8210 - 384.3182   

3.3 น้ าจากระบบ  
   Wet Scrubber 

432.0000 - 432.000   
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ตารางท่ี 2.5.2-1 (ต่อ) การจัดการน้ าเสียของโครงการ 

รายการ 
ก่อนขยาย ภายหลังขยาย 

การจัดการ หมายเหตุ 
น้ าเสีย น้ าทิ้ง น้ าเสีย น้ าทิ้ง 

3.4 น้ าจากหน่วยก าจดัคลอรีน 0.6020 - 0.6020  - รวบรวมเข้าถัง NaOH Storage ขนาด 20.6 ลบ.ม. จ านวน 1 ถัง และ
ส่งไปยัง TDS Tank ขนาด 92.8 ลบ.ม. จ านวน 2 ถัง ก่อนส่งไปยังบ่อ
ตรวจคุณภาพน้ าท้ิง ขนาด 92.8 ลบ.ม. 

- กรณีค่าน้ าทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ จะระบายสู่บ่อพักน้ าทิ้งขนาด 
13,000 ลบ.ม. ของนิคมฯ 

- กรณีค่าน้ าทิ้งไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ จะรวบรวมไปยังบ่อพักน้ าทิ้ง
ฉุกเฉิน ขนาด 1,500 ลบ.ม. เพื่อน ากลับไปบ าบัดใหม่อีกครั้ง 

 

3.5 น้ าล้างย้อนระบบกรอง 57.0000 - 17.1000  - รวบรวมเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ าท้ิง ขนาด 160 ลบ.ม. 
- กรณีค่าน้ าทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ จะระบายสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย

ส่วนกลางของนิคมฯ 
- กรณีค่าน้ าทิ้งไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ จะส่งก าจัดโดยหน่วยงาน

เอกชนภายนอกท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ภายหลังขยายน าน้ าล้างย้อน
ระบบกรองกลับไปใช้ใหม่
ปริมาณ 39.9 ลบ.ม. ไปยัง
บ่อน้ าขนาด 1,200 ลบ.ม. 

3.6 น้ าจากหอผลิตน้ าหล่อเย็น - 36.000 - 36.0000 

3.7 น้ าจากเตรียมสารละลาย  
   NaOH 

78.9150  94.8295  - รวบรวมเข้าถังปรับสภาพให้เป็นกลาง และส่งไปยัง TDS Tank ขนาด 
92.8 ลบ.ม. จ านวน 2 ถัง ก่อนส่งไปยังบ่อตรวจคุณภาพน้ าทิ้ง ขนาด 
92.8 ลบ.ม. 

- กรณีค่าน้ าทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ จะระบายสู่บ่อพักน้ าทิ้งขนาด 
13,000 ลบ.ม. ของนิคมฯ 

- กรณีค่าน้ าทิ้งไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ จะรวบรวมไปยังบ่อพักน้ าทิ้ง
ฉุกเฉิน ขนาด 1,500 ลบ.ม. เพือ่น ากลับไปบ าบัดใหม่อีกครั้ง 

 

3.8 น้ าจากการเกิดปฏิกิริยา
ระหว่าง NaOH กับ HCl 

16.8890  20.1413   

4. น้ าฝนปนเป้ือนจากลานถัง 25.31/15 
นาที 

- 25.31/15 
นาที 

 - รวบรวมเข้าบ่อ ขนาด 1.5 ลบ.ม. จ านวน 1 บ่อ และส่งไปยัง TDS 
Tank ขนาด 92.8 ลบ.ม. จ านวน 2 ถัง ก่อนส่งไปยังบ่อตรวจคุณภาพ
น้ าท้ิง ขนาด 92.8 ลบ.ม. 

 

5. น้ าฝนปนเป้ือนจากลานเก็บของ    
เสีย (Scrap resin) 

ไม่ได้ระบ ุ - 91.7/15 
นาที 

- - รวบรวมเข้าบ่อ Waste water (V96-N) และส่งไปยังถัง HCl Storage 
(V14-N) หลังจากนั้นรวบรวมเข้าถังปรับสภาพให้เป็นกลาง ขนาด 72  
ลบ.ม. จ านวน 3 ชุด 

 

รวม 2,379.6970 36.000 2,760.4625 36.0000   
ที่มา :  บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด, 2564 
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2.5.3 เสียงและการควบคุม 

 แหล่งก าเนิดเสียงดังที่ส าคัญของโครงการ ได้แก่ คอมเพรสเซอร์ (Compressors) และพัดลม
ดูดอากาศ (Blower) โดยโครงการจะติดตั้ง คอมเพรสเซอร์ (Compressors) ไว้ภายในอาคาร และโครงการ
ได้เลือกใช้อุปกรณ์ที่ท าให้เกิดเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ พร้อมก าหนดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน  
เสียงดังอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ โครงการยังได้ท าการปลูกไม้ยืนต้นบริเวณริมรั้วโรงงาน เพ่ือลดผลกระทบ
ด้านเสียงอีกทางหนึ่ง ส าหรับบริเวณเสียงริมรั้วของโครงการได้ก าหนดให้ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงาน พ.ศ. 2548 

2.5.4   การจัดการกากของเสีย 

 ของเสียที่เกิดจากการด าเนินการของโครงการสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่  
ของเสียจากพนักงาน ของเสียจากกระบวนการผลิต และของเสียอันตราย แสดงดังตารางที่ 2.5.4-1 โดย
โครงการได้ด าเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รวมถึงข้อก าหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งพ้ืนที่เก็บของเสียของโครงการเป็น
อาคารที่มีหลังคาปกคลุมอย่างมิดชิด เพ่ือป้องกันน้ าเสียปนเปื้อน นอกจากนี้ โครงการได้ท าการคัดแยกขยะ
แต่ละประเภทออกจากกันอย่างชัดเจนบริเวณพ้ืนที่จัดเก็บ รายละเอียดการจัดการขยะมีดังนี้ 

1) มูลฝอยและของเสียจากพนักงาน ขยะมูลฝอยและของเสียจากพนักงาน แบ่งได้เป็น  
2 ประเภท ได้แก่ ขยะมูลฝอยจากกิจกรรมอุปโภค-บริโภค และขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ ก่อนขยาย
มีขยะทั่วไปปริมาณ 20.20 ตัน/ปี และขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ปริมาณ 0.63 ตัน/ปี ภายหลังขยายมี
ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วไป 22.25 ตัน/ปี และขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ มีปริมาณ 0.76 ตัน/ปี โดยจะ
จัดเตรียมถังขยะแบบแยกประเภทไว้ตามพ้ืนที่ต่างๆ ภายในโครงการอย่างทั่วถึง โดยจะจัดแยกเป็นขยะที่
สามารถน าไป recycle ได้ เช่น พลาสติก แก้ว และกระดาษ ในส่วนขยะที่ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
จะรวบรวมแล้วขนย้ายน าไปก าจัดที่เทศบาลมาบตาพุด ในส่วนขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้โครงการจะ
ท าการคัดแยกและจ าหน่ายต่อให้กับบริษัทเพ็ชรรุ่ง เจริญกิจ จ ากัด ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

2) ของเสียจากกระบวนการผลิต ของเสียจากการผลิตในโครงการ คือ บรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
พาเลทที่ช ารุด ก่อนขยายมีปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วประมาณ 41.25 ตัน/ปี และพาเลทที่ช ารุดประมาณ 
19.80 ตัน/ปี ภายหลังขยายมีปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วประมาณ 50.55 ตัน/ปี   และพาเลทที่ช ารุด
ประมาณ 24.48 ตัน/ปี แล้วรวบรวมให้บริษัทเพ็ชรรุ่ง เจริญกิจ จ ากัด และบริษัท ว.วิทยา บรรจุภัณฑ์ จ ากัด
ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก าจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

3) ของเสียอันตราย ขยะมูลฝอยจากการซ่อมบ ารุง ได้แก่ น้ ามันเครื่องใช้แล้ว กระป๋องสี
สเปรย์ หลอดไฟใช้แล้ว เป็นต้น ก่อนขยายมีปริมาณ 4.51 ตัน/ปี ภายหลังขยายมีปริมาณ 5.53 ตัน/ปี โดยจะ 
ไว้ภายในอาคารเก็บของเสียอันตรายแล้วรวบรวมให้บริษัท เวสต์ เมเนจเม้นท์ สยาม จ ากัด (WMS) ที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก าจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
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ตารางท่ี 2.5.4-1 รายละเอียดการจัดการกากของเสียที่เกิดข้ึนภายในโครงการ  

 

ประเภท 
รหัส 

กากของเสีย
อันตราย 

ปริมาณท่ีเกิดขึ้น 
(ตัน/ปี) 

สัดส่วนการจัดการของเสีย  
(ตัน/ปี) เหตุผล 

การ 
เปลี่ยนแปลง 

แหล่งก าเนิด 
การจัดการ/ 
การจัดเก็บ 

ผู้รับก าจัด การก าจัด 
ก่อน
ขยาย 

ภายหลัง
ขยาย 

reduce reuse recycle dispose 

1. ขยะจากส านักงาน             
1.1 ขยะท่ัวไป - 20.20 22.25    22.25  ส านักงาน รวบรวมไว้

ภายในอาคาร
จัดเก็บ 

ขยะท่ัวไป 

เทศบาล 
มาบตาพุด 

น าไปคัดแยก/ 
ฝังกลบ 

อย่างปลอดภัย 

1.2 ขยะท่ีสามารถน ากลับมา
ใช้ใหม่ได้ เช่น ขวดน้ า
พลาสติก ขวดแก้ว เป็นต้น 

- 0.63 0.76   0.76   ส านักงาน จัดเก็บในอาคาร
จัดเก็บขยะท่ัวไป 

บริษัท 
เพ็ชรรุ่ง เจริญกิจ 

จ ากัด 

คัดแยกและ 
จ าหน่ายต่อ 

2. ของเสียจากกระบวนการ
ผลิต 

            

2.1 บรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 150102 41.25 50.55   50.55   กระบวนการ
ถ่ายวัตถุดิบ 

ภายในพื้นท่ี
จัดเก็บของเสีย 

บริษัท 
เพ็ชรรุ่ง  

เจริญกิจ จ ากัด 
และบริษัท 
ว.วิทยา  

บรรจุภัณฑ์ จ ากัด 

คัดแยก/บดย่อย
และน าไป 

จ าหน่ายต่อ 
2.2 พาเลทท่ีช ารุด 150102 19.80 24.48   24.48   กระบวนการ

ถ่ายวัตถุดิบ 
ภายในพื้นท่ี 

จัดเก็บของเสีย 
คัดแยก/บดย่อย 

และน าไป 
จ าหน่ายต่อ 
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ตารางท่ี 2.5.4-1 (ต่อ) รายละเอียดการจัดการกากของเสียที่เกิดข้ึนภายในโครงการ  

ที่มา : บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด, 2564 

 

ประเภท 
รหัส 

กากของเสีย
อันตราย 

ปริมาณท่ีเกิดขึ้น 
(ตัน/ปี) 

สัดส่วนการจัดการของเสีย  
(ตัน/ปี) เหตุผล 

การ
เปลี่ยนแปลง 

แหล่งก าเนิด 
การจัดการ/ 
การจัดเก็บ 

ผู้รับก าจัด การก าจัด 
ก่อน
ขยาย 

ภายหลัง
ขยาย 

reduce reuse recycle dispose 

3. ของเสียอันตราย             
3.1 ภาชนะปนเปื้อน 150110 1.05 1.26    1.26 อ้างอิงจาก

ข้อมูลสถิติ 3 
ปีย้อนหลัง 

กระบวนการ
เตรียมสารเคมี 

รวบรวมใส่ 
ตะกร้าไว้ภายใน

อาคาร 
เก็บของเสีย 

อันตรายพื้นท่ีขนาด 
45 ตร.ม. โดยแยก
ประเภทการจัดเก็บ 

บริษัท เวสต์ 
เมเนจเม้นท์ 
สยาม จ ากัด 

(WMS) 

ฝังกลบอย่าง
ปลอดภัย/เชื้อเพลิง
ผสม/เผาท าลาย 

3.2 กระป๋องสีสเปรย์ 150111 0.01 0.01    0.01 งานซ่อมบ ารุง 
3.3 วัสดุปนเปื้อน 150202 2.70 3.24    3.24 งานซ่อมบ ารุง/ 

ห้องแล็ป/งาน
เตรียมสารเคมี 

3.4 ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 160213 0.50 0.60    0.60 ส านักงาน/ 
ส่วนการผลิต 

3.5 หลอดไฟใช้แล้ว 160215 0.10 0.12    0.12 ส านักงาน/ 
ส่วนการผลิต/ 
งานซ่อมบ ารุง 

3.6 น้ ามันใช้แล้ว 130113 0.15 0.18    0.18 งานซ่อมบ ารุง ใส่ถังขนาด 200 ลิตร 
ภายในอาคารเก็บของ

เสียอันตรายพื้นท่ี
ขนาด 

45 ตร.ม. 
3.7 ฉนวน 170601 0.10 0.12    0.12 งานซ่อมบ ารุง  
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2.6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 2.6.1  อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล โครงการมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล โดยการเลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนั้นจะท าการ
ส ารวจหาชนิดและจ านวนของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลแต่ละแผนกเป็นอันดับแรก ก่อนท า
การจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ก าหนดมาตรฐานการใช้และจัดท าป้ายเตือน  
การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานตระหนักถึงความส าคัญในการใช้งาน ตลอดจนก าหนดให้มีการ
ตรวจสอบและประเมินผลการใช้งานอย่างสม่ าเสมอ แสดงดังตารางท่ี 2.6.1-1 

ตารางท่ี 2.6.1-1 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลจ าแนกตามลักษณะงาน  

พ้ืนที่/ 
ลักษณะการปฏิบัติงาน 

 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
หม

วก
นิร

ภัย
 

รอ
งเท

้านิ
รภ

ัย 

แว
่นต

าน
ิรภั

ย 

อุป
กร

ณ์
ป้อ

งก
ันก

าร
หา

ยใ
จ 

ถุง
มือ

กัน
คว

าม
ร้อ

น 

ถุง
มือ

ผ้า
 

ถุง
มือ

ยา
ง 

ถุง
มือ

หน
ัง 

อุป
กร

ณ์
ป้อ

งก
ันก

าร
ได้

ยิน
 

อุป
กร

ณ์
ป้อ

งก
ันใ

บห
น้า

 

ชุด
ป้อ

งก
ันฝุ่

นแ
ละ

เค
มี 

รอ
งเท

้าย
าง

กัน
สา

รเ
คม

ี 

งานคลังวัตถุดิบ                     
งานทดสอบผลิตภณัฑ์ห้องปฏบิัตกิาร                 
งานซ่อมบ ารุง                     
งานล้างถังปฏิกิริยา             

 
 

งานเก็บตัวอย่างผลติภณัฑ ์                     
งานโหลดสารเคม ี                     
งานตรวจสอบขนาดผลิตภณัฑ ์                   
งานล้างกระบวนการเพื่อเปลีย่นเกรด                      
งานก าจัดของเสีย             

ที่มา :  บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด, 2564 

2.6.2  อุปกรณ์ป้องกันและระบบระงับอัคคีภัย โครงการได้ก าหนดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและระบบ
ระงับอัคคีภัยต่าง ๆ ภายในและภายนอกอาคาร ครอบคลุมพ้ืนที่โครงการ ซึ่งการออกแบบระบบน้ าดับเพลิง
และอุปกรณ์ระงับอัคคีภัยจะอ้างอิงตามกฎหมายและเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย ในโรงงาน พ.ศ. 2552 มาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมาตรฐาน National Fire Protection Association (NFPA) ทั้งนี้
การออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ จะอ้างอิงตามมาตรฐานข้อก าหนดทางราชการ สรุปรายการอุปกรณ์
ป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ ดังตารางท่ี 2.6.2-1 

 

 



 

- 42 - 

ตารางท่ี 2.6.2-1 รายการอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ  
ล าดับ ระบบดับเพลิง ต าแหน่งท่ีต้ัง หน่วย จ านวน 

1 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม ้ ส านักงานและกระบวนการผลิต จุด 33 
2 ถังดับเพลิง ส านักงานและกระบวนการผลิต ถัง 51 
3 บ่อส ารองน้ าดับเพลิงขนาด 1,200 ลบ.ม. กระบวนการผลติ บ่อ 1 
4 เครื่องสูบน้ าดับเพลิง ประเภทดีเซล (Engin Fire 

Pump) ขนาด 1,000 GPM (3,000 rpm) 
บริเวณบ่อส ารองน้ าดบัเพลิง เครื่อง 1 

5 เครื่องสูบน้ าดับเพลิง ประเภทไฟฟ้า (Electrical 
Fire Pump) ขนาด 1,000 GPM (2,970 rpm) 

บริเวณบ่อส ารองน้ าดบัเพลิง เครื่อง 1 

6 เครื่องสูบน้ ารักษาแรงดัน (Jockey Pump)  
ขนาด 25 GPM (2,875 rpm) 

บริเวณบ่อส ารองน้ าดบัเพลิง เครื่อง 1 

7 ตู้เก็บสายฉีดน้ าดับเพลิงและอุปกรณ ์ ห้องควบคุมการผลิต จุด 32 
8 อุปกรณ์ป้องกันก๊าซพิษ ห้องควบคุมการผลิต ชุด 6 
9 ไฟฉุกเฉิน ส านักงานและกระบวนการผลิต จุด 52 
10 Chlorine Gas Detector บริเวณริมรั้วโครงการ , ลานถัง 

Utility Area และกระบวนการ
ผลิต 

จุด 31 

11 Heat Detector ส านักงานและกระบวนการผลิต จุด 20 
12 Smoke Detector ส านักงานและกระบวนการผลิต จุด 96 
13 Beam Detector บริเวณคลังเก็บสินค้าและ

กระบวนการผลติ 
จุด 5 

14 หัวจ่ายน้ าดับเพลิง (Fire hydrant) ส านักงานและกระบวนการผลิต จุด 12 
15 หัวรับน้ าดับเพลิงจากภายนอก  

(Fire Department Connection) 
ด้านหน้าโรงงาน จุด 1 

16 ระบบ Sprinkler อาคารคลังเก็บสินค้า จุด 96 
ที่มา :  บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด, 2564 

 2.6.3  การตรวจสุขภาพพนักงาน โครงการก าหนดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานใหม่ทุกครั้ง
ก่อนรับเข้าท างาน และส าหรับพนักงานประจ าการตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง และจดบันทึก
และรวบรวมภาวะการเจ็บป่วยของพนักงานให้สอดคล้องตามข้อก าหนดกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑและ
วิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง และสงผลการตรวจแกพนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 

 2.6.4  สถิติอุบัติเหตุ จากการรวบรวมสถิติอุบัติเหตุ พบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุของโครงการ ในช่วง
ปี พ.ศ. 2558-2562 พบว่า ไม่มีอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือถึงขั้นหยุดงานเกิดขึ้น ทั้งนี้อุบัติเหตุอ่ืนๆ 
ที่เกิดขึ้นจากการกระท าที่ไม่ปลอดภัย/สภาพแวดล้อมการท างานไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผลให้
เกิดความเสียหายทางด้านทรัพยากรหรือทรัพย์สิน รวมทั้งสิ้น 21 ครั้ง อย่างไรก็ตาม จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมี
การบันทึกสอบสวนอุบัติเหตุ/เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น เพ่ือหาแนวทางในการด าเนินการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ า
หรือลดความรุนแรงของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการท างาน ซ่ึงโครงการมีการจัดท าบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ
อย่างต่อเนื่องเพ่ือหาแนวทางในการป้องกัน 
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 2.6.5  การตรวจสภาพแวดล้อมในการท างาน  การเฝ้าระวังและการตรวจด้านสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของ
ผู้ปฏิบัติงาน โดยท าการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน ได้แก่ คุณภาพอากาศ ระดับความร้อน ความ
เข้มแสงสว่าง และเสียง เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน และเป็นไปตามข้อก าหนด
ของกฎหมาย รวมทั้งก าหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมในการท างานให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 (กฎกระทรวงออกตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฯ) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความ
ปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2549 

โครงการได้ก าหนดให้หน่วยงานที่จะให้บริการในการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้เป็น  
ไปตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
พ.ศ. 2554 ซึ่งปัจจุบันโครงการใช้บริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยบริษัท เฮลธ์ แอนด์  
เอ็นไวเทค จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการควบคุมและตรวจสอบมลพิษ และได้รับ
การขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน อนุญาตโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  

2.7 คนงานและพนักงาน 

โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี ก่อนขยายก าลังการผลิตมีจ านวนพนักงานประจ า 60 คน และพนักงาน
จ้างเหมา 12 คน รวมทั้งหมด 72 คน ภายหลังขยายก าลังการผลิตมีการรับพนักงานประจ า 52 คน และ
พนักงานจ้างเหมา 30 คน รวมทั้งหมด 82 คน รายละเอียดดังตารางที่ 2.7-1 โดยมีวันท างานเฉลี่ย 365  
วัน/ปี ทั้งนี้ พนักงานที่ปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

  1)  ส่วนส านักงาน  วันจันทร ์วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น. 

 2) ส่วนการผลิต  ท างานทุกวัน วันละ 7.5 ชั่วโมง โดยมีโอที 3.75 ชั่วโมง ซึ่งจะแบ่งการท างาน 
เป็น 2 กะ  

ตารางท่ี 2.7-1 จ านวนพนักงานก่อนขยายและภายหลังขยายก าลังการผลิต   

แผนก/ฝ่าย 
จ านวน (คน) 

ก่อนขยาย ภายหลังขยาย 
1. ฝ่ายบริหาร 2 1 
2. ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลฯ 3 14 
3. ฝ่ายบริหารความปลอดภัยฯ 9 8 
4. ฝ่ายการเงินและบญัชีฯ 5 5 
5. ฝ่ายโลจิสต์ติกและควบคุมคุณภาพ 18 22 
6. ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบ ารุง 9 8 
7. ฝ่ายการผลติ 26 24 

รวม 72 82 
ที่มา : บริษัท เอส แอนด ์แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด, 2564 
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2.8 พื้นที่สีเขียว 

โครงการจัดสรรไว้ส าหรับปลูกไม้ยืนต้น เพ่ือใช้ประโยชน์เป็นแนวกันลม (Shelterbelt or Windbreak) 
เพ่ือลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ เป็นแนวป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและเสียง รวมถึงเป็น
การปรับปรุงทัศนียภาพและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปด้วยในตัว ซึ่งในรายงานที่เคยได้รับความเห็นชอบปี 
2560 มีพ้ืนที่สีเขียวประมาณ 1,492 ตารางเมตร หรือ 0.9325 ไร่ (ร้อยละ 5.83 ของพ้ืนที่โครงการทั้งหมด) 
ซึ่งไม่ได้แยกระหว่างพ้ืนที่สีเขียวและสนามหญ้า ดังนั้นภายหลังขยายได้ด าเนินการทบทวนขนาดพ้ืนที่สีเขียว
เฉพาะที่ปลูกไม้ยืนต้น และสนามหญ้าแยกออกจากกัน พร้อมทั้งจะท าการปลูกไม้ยืนต้นเพ่ิมขึ้น พ้ืนที่สีเขียว
ไม้ยืนต้นประมาณ 1,553.96 ตารางเมตร หรือ 0.971 ไร่ (ร้อยละ 6.07 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด) และพ้ืนที่
สนามหญ้า ประมาณ 401.70 ตารางเมตร หรือ 0.2511 ไร่ (ร้อยละ 1.57 ของพ้ืนที่โครงการทั้งหมด) 

2.9 ชุมชนสัมพันธ์และการรับเรื่องร้องเรียน 

 2.9.1  กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์  

  ภายหลังขยายก าลังการผลิตโครงการมีแผนงานด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โดยในแผนงาน
ก าหนดให้มีการระบุรายละเอียดระดับกิจกรรมหรือโครงการให้ชัดเจน ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ช่วงระยะ
ด าเนินการ ความถี่ และการประเมินผลการด าเนินงาน โดยกิจกรรมที่ท าต้องครอบคลุมชุมชนในพ้ืนที่ศึกษา 
เช่น กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณ/ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในพ้ืนที่ กิจกรรมการให้ความรู้แก่นักเรียน /
นักศึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือการติดตามผลการด าเนินงานของโครงการ กิจกรรมสนับสนุน
งบประมาณ/การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา การสนับสนุนแหล่งสาธารณะและพักผ่อนหย่อนใจของชุมชน 
การให้การสนับสนุนสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เป็นต้น โดยแบ่งกิจกรรมให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ศึกษา เช่น พ้ืนที่
รัศมี 0-3 กิโลเมตร และพ้ืนที่รัศมี 3-5 กิโลเมตร 

 2.9.2 การรับเรื่องร้องเรียน 

การด าเนินกิจกรรมของโครงการอาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อพนักงานของโครงการ
และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมถึงประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง ลูกค้า หรือผู้ที่เข้ามาติดต่อกับ
โครงการ ดังนั้น เพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โครงการได้จัดท าแผนรับเรื่องราว  
ร้องทุกข์และก าหนดระยะเวลาในการตอบกลับ โดยมีขั้นตอนการรับปัญหาข้อร้องเรียนและวิธีการแก้ไข
ปัญหาข้อร้องเรียนต้องครอบคลุมในทุกประเด็นที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานของโครงการ 
กรณีที่โครงการได้รับข้อมูลการร้องทุกข์ทั้งจากภายนอก (ชุมชนโดยรอบ) และจากภายในโครงการเอง โดย
โครงการได้จัดให้มีระบบการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพ่ือให้สามารถน าข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นมาแก้ไขได้อย่าง
ทันท่วงทีหากเกิดปัญหาจากการด าเนินงานของโครงการ ซึ่งใช้ระบบการติดต่อสื่อสารและการด าเนินงานการ
รับเรื่องราวร้องทุกข์อย่างเป็นระบบ แสดงดังรูปที่ 2.9.2-1 ขั้นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน ได้แก่ 

1) มีการระบุขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนทั้งจากภายในและภายนอกโครงการ  

2) จัดให้มีหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ในการรับเรื่องร้องเรียนที่สามารถติดต่อ 
ประสานงานได้โดยทันที  
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3) การแจ้งเหตุข้อร้องเรียนสามารถด าเนินการได้หลายวิธี เช่น 

(1) การแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ 

(2) การท าบันทึกข้อความ 

(3) การเข้ามาแจ้งเหตุร้องเรียนด้วยตนเอง เป็นต้น 

2.10  การจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยผู้แทน 3 ฝ่าย 
ได้แก่ ผู้แทนภาคประชาชนโดยรอบที่ตั้งโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ผู้แทนภาคราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทน
จากโครงการ ทั้งนี้ ให้มีสัดส่วนจ านวนผู้แทนภาคประชาชนเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการฯ โดยให้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการฯ ภายหลังจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ภายในระยะเวลา 180 วัน 
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รูปที่ 2.9.2-1 แผนรับเรื่องร้องเรียน 

ผู้ร้องเรยีน (ภายใน/ภายนอก) 

ผู้รับข้อร้องเรียนบันทึกข้อมูล 
และส่งเรื่องให้ผู้แทนฝ่ายบริหารดา้นสิ่งแวดล้อม 

ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านสิ่งแวดล้อม 
(พิจารณาตรวจสอบข้อร้องเรียน) 

รับข้อร้องเรียน 
ไม่รับข้อร้องเรียน

(ช้ีแจงเหตุผล) 

แจ้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนนิการตรวจสอบหาสาเหตุของ
ปัญหาและด าเนินการแกไ้ขป้องกัน 

ด าเนินการแกไ้ข
โดยทันที 

แจ้งจัดท าแผนการด าเนินงาน
แก้ไขปัญหา (ภายใน 3 วัน) 

แก้ไขปัญหาตามแผนงานท่ี
จัดท าไว ้

กรณีที่มีการแก้ไขไม่แล้วเสร็จ 

กรณีแกไ้ขแล้วเสร็จ ผู้แทนฝ่ายบรหิาร
ด้านสิ่งแวดล้อม (ERM) สรุปปัญหา

ข้อร้องเรียนและผลการแกไ้ข 

รายงานผลการด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อร้องเรยีนให้

ผู้บริหารรับทราบและก าหนด
มาตรการป้องกันการเกดิซ้ า 

ไม่เกิน 3 วัน 

ประชุมทุกแผนก/ฝ่ายที่
เกี่ยวข้องเพื่อสรุปปัญหา 

ข้อร้องเรียน และ
มาตรการป้องกันแก้ไข 

 (ภายใน 3 วัน) 

กรณีแก้ไขได้ทันที กรณีไม่สามารถแก้ไขได้ทันที 

ไม่เกิน 1 วัน 

ไม่เกิน 1 วัน 

แจ้งโดยวาจา / โทรศัพท์ / เอกสาร 

หากไม่ไดเ้กิดจากการด าเนินการของโครงการ 
หากเกิดจากการด าเนินการ

ของโครงการ 

รา
ยง
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3.  สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  

3.1  คุณภาพอากาศ  

การศึกษาคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพ้ืนที่ศึกษา บริษัทที่ปรึกษาได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในช่วง พ.ศ. 2558 -2562 จากรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
จากหน่วยงานในพ้ืนที่ศึกษา จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
ตะวันออก (มาบตาพุด) และนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล (ส่วนขยาย) ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน
ต่อเนื่อง นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง และนิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพุด ตรวจวัดปีละ 3 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง และท าการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยบริษัทที่ปรึกษาฯ  
ในปี 2563 จ านวน 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดและวันท าการ ตรวจวัดระหว่างวันที่  
16-23 เมษายน 2563 และวันที่ 27 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 2563 จ านวน 3 สถานี รวมทั้งหมดสถานี  
21 สถานี ส าหรับสถานีตรวจวัด แสดงดังตารางที่ 3.1-1 ส าหรับผลการตรวจวัด แสดงดังตารางที่ 3.1-2   
ถึงตารางท่ี 3.1-7 และจุดตรวจวัด แสดงดังรูปที่ 3.1-1  

ตารางท่ี 3.1-1 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศและดัชนีคุณภาพอากาศท่ีมีการตรวจวัด 
สถานีตรวจวัด ดัชนคีุณภาพอากาศ แหล่งขอ้มูล 

AIE1 : วัดประชุมมิตรบ ารุง ฝุ่นละอองรวม (TSP) นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 
AIE2 : วัดชลธาราม ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)  
AIE3 : วัดชากลกูหญา้ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)  
AIE4 : บ้านส านักมะมว่ง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  
WHA1 : ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิว  

 เอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) 
WHA2 : วัดหนองแฟบ 
WHA3 : วัดมาบชลูด 

ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอช
เอตะวันออก (มาบตาพุด) 

MIE1 : ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
MIE2 : บ้านมาบตาพุด ฝุ่นละอองรวม (TSP)  
MIE3 : วัดโสภณวนาราม ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)  
MIE4 : วัดมาบชลูด ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  
MIE5 : บ้านหนองแฟบ   
PIE1 : ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมผาแดง ฝุ่นละอองรวม (TSP) นิคมอุตสาหกรรมผาแดง 
PIE2 : วัดหนองแฟบ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)  
PIE3 : วัดมาบชลูด ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  
RIL1 : บ้านเนินพยอม ฝุ่นละอองรวม (TSP) 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล  
RIL2 : บ้านบน (ส่วนขยาย) 
RIL3 : บ้านมาบยา  
TET1 : วัดมาบชลูด 
TET2 : วัดหนองแฟบ 
TET3 : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ระยอง  

ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
คลอรีน (Chlorine) 

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย 
จ ากัด  

ที่มา : รวบรวมข้อมลูโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2564 
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รูปที่ 3.1-1 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 
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ตารางท่ี 3.1-2 ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

สถานีตรวจวัด 
ค่าความเข้มข้นเฉล่ีย (มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. เม.ย. ต.ค. 

AIE1 : วัดประชุมมิตรบ ารุง2/ 0.021-0.047 0.023-0.052 0.043-0.077 - - 0.052-0.071 - 0.041-0.070 0.034-0.073 - - - 
AIE2 : วัดชลธาราม2/ 0.008-0.037 0.024-0.046 0.041-0.067 - - 0.043-0.058 - 0.042-0.062 0.016-0.044 - - - 
AIE3 : วัดชากลูกหญ้า2/ 0.073-0.114 0.033-0.098 0.072-0.141 - - 0.033-0.097 - 0.039-0.100 0.057-0.123 - - - 
AIE4 : บ้านส านักมะม่วง2/ 0.025-0.040 0.036-0.085 0.041-0.077 - - 0.069-0.110 - 0.049-0.090 0.041-0.066 - - - 
WHA1 : ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลวิ

เอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) 3/  
0.044-0.123 0.056-0.086 - 0.046-0.071 0.057-0.142 0.039-0.116 0.034-0.161 0.091-0.131 0.020-0.086 - - - 

WHA2 : วัดหนองแฟบ3/ 0.061-0.155 0.047-0.067 - 0.021-0.081 0.069-0.131 0.040-0.116 0.030-0.127 0.064-0.101 0.047-0.071 - - - 
WHA3 : วัดมาบชลดู3/ 0.045-0.108 0.062-0.115 - 0.039-0.062 0.097-0.180 0.038-0.085 0.055-0.145 0.056-0.084 0.045-0.080 - - - 
MIE1 : ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด4/ 0.029-0.074 0.017-0.082 0.030-0.045 0.013-0.022 0.020-0.027 0.013-0.023 0.031-0.082 0.018-0.033 0.024-0.036 0.062-0.107 - - 
MIE2 : บ้านมาบตาพุด4/ 0.019-0.042 0.030-0.102 0.026-0.080 0.019-0.049 0.012-0.033 0.019-0.081 0.026-0.062 0.037-0.093 0.023-0.069 0.069-0.102 - - 
MIE3 : วัดโสภณวนาราม4/ 0.025-0.086 0.022-0.057 0.019-0.045 0.014-0.030 0.024-0.032 0.014-0.019 0.027-0.092 0.029-0.062 0.019-0.040 0.037-0.067 - - 
MIE4 : วัดมาบชลดู4/ 0.018-0.065 0.018-0.065 0.026-0.071 0.029-0.037 0.022-0.033 0.015-0.034 0.023-0.080 0.024-0.062 0.019-0.029 0.071-0.099 - - 
MIE5 : บ้านหนองแฟบ4/ 0.022-0.069 0.029-0.074 0.025-0.048 0.012-0.036 0.027-0.067 0.016-0.032 0.020-0.044 0.018-0.040 0.017-0.076 0.081-0.107 - - 
PIE1 : ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมผาแดง5/ 0.040 0.030-0.040 0.070-0.090 0.030-0.040 0.050-0.060 0.050-0.070 0.030-0.040 - 0.042-0.048 - - - 
PIE2 : วัดหนองแฟบ5/ 0.040 0.040-0.080 0.060-0.070 0.030-0.050 0.030-0.040 0.060-0.070 0.010-0.040 - 0.041-0.054 - - - 
PIE3 : วัดมาบชลูด5/ 0.100-0.150 0.150-0.180 0.050-0.060 0.090-0.160 0.040 0.060 0.030-0.040 - 0.063-0.069 - - - 
RIL1 : บ้านเนินพยอม6/ 0.051-0.086 0.040-0.086 0.067-0.096 0.066-0.088 - - 0.028-0.047 0.030-0.045 0.030-0.057 0.031-0.054 - - 
RIL2 : บ้านบน6/ 0.048-0.073 0.043-0.086 0.065-0.131 0.065-0.086 - - 0.025-0.048 0.030-0.049 0.029-0.050 0.030-0.063 - - 
RIL3 : บ้านมาบยา6/ 0.083-0.105 0.071-0.151 0.042-0.060 0.094-0.060 - - 0.042-0.055 0.035-0.048 0.034-0.054 0.030-0.061 - - 

TET3 : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ระยอง7/ - - - - - - - - - - 0.021-0.036 0.025-0.063 
มาตรฐาน ไม่เกิน 0.331/  

มาตรฐาน : 1/  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยกาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ :  - หมายถึง ไม่มีข้อมูลผลการตรวจวัด/ไม่ได้ท าการตรวจวัด 
ที่มา :  2/  อ้างอิงตามรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย พ.ศ. 2562 (ตรวจวัดปีละ 2 คร้ัง ครั้งละ 7 วันตอ่เนื่อง)  
  3/  อ้างอิงตามรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) พ.ศ. 2562 (ตรวจวัดปีละ 2 คร้ัง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง) 
  4/  อ้างอิงตามรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พ.ศ. 2562 (ตรวจวัดปีละ 2 คร้ัง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง) 
  5/  อ้างอิงตามรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของนิคมอุตสาหกรรมผาแดง พ.ศ. 2562 (ตรวจวัดปีละ 2 คร้ัง ครั้งละ 3 วันตอ่เนื่อง) 
  6/  อ้างอิงตามรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล (ส่วนขยาย) พ.ศ. 2562 (ตรวจวดัปีละ 2 คร้ัง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง) 
  7/  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2563 
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ตารางท่ี 3.1-3 ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

5 
ค่าความเขม้ข้นเฉลี่ย (มิลลิกรมั/ลูกบาศก์เมตร) 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. เม.ย. ต.ค. 

AIE1 : วัดประชุมมิตรบ ารุง2/ 0.011-0.036 0.018-0.027 0.023-0.029 - - 0.018-0.027 - 0.026-0.033 0.026-0.042 - - - 
AIE2 : วัดชลธาราม2/ <0.005-0.011 0.015-0.033 0.020-0.033 - - 0.017-0.025 - 0.017-0.038 0.015-0.029 - - - 
AIE3 : วัดชากลูกหญา้2/ 0.025-0.046 <0.005-0.037 0.033-0.044 - - 0.019-0.039 - 0.028-0.064 0.042-0.063 - - - 
AIE4 : บ้านส านักมะมว่ง2/ 0.013-0.025 0.021-0.062 0.018-0.034 - - 0.025-0.052 - 0.032-0.059 0.023-0.039 - - - 

WHA1 : ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอช
เอตะวันออก (มาบตาพุด)3/  

0.019-0.064 0.033-0.045 - 0.013-0.027 0.035-0.082 0.018-0.046 0.015-0.076 0.054-0.077 0.018-0.033 - - - 

WHA2 : วัดหนองแฟบ3/ 0.018-0.073 0.025-0.029 - 0.011-0.026 0.036-0.075 0.029-0.075 0.014-0.066 0.032-0.066 0.036-0.055 - - - 
WHA3 : วัดมาบชลูด3/ 0.022-0.063 0.029-0.051 - 0.012-0.025 0.045-0.093 0.021-0.051 0.023-0.081 0.038-0.065 0.023-0.040 - - - 
TET3 : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ระยอง4/ - - - - - - - - - - 0.014-0.024 0.012-0.058 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.121/  
มาตรฐาน : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยกาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ :  - หมายถึง ไม่มีข้อมูลผลการตรวจวัด/ไม่ได้ท าการตรวจวัด 
ที่มา :  2/ อ้างอิงตามรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย พ.ศ. 2562 (ตรวจวัดปีละ 2 คร้ัง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง)  
  3/ อ้างอิงตามรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) พ.ศ. 2562 (ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง) 

  4/ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2563 
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ตารางท่ี 3.1-4 ค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

สถานีตรวจวัด 
ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย (มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. 

WHA1 : สนง.นิคมอุตสาหกรรมดับบลิว
เอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)2/  

0.0045-0.0084 0.0028-0.0069 - 0.0029-0.0051 0.0059-0.0102 0.0091-0.0102 0.0032-0.0043 0.0050-0.0053 0.0142-0.0228 - 

WHA2 : วัดหนองแฟบ2/ 0.0023-0.0073 0.0079-0.0102 - 0.0043-0.0055 0.0231-0.0245 0.0081-0.0102 0.0030-0.0053 0.0278-0.0289 0.0367-0.0436 - 
WHA3 : วัดมาบชลูด2/ 0.0026-0.0032 0.0014-0.0042 - 0.0067-0.0237 0.0324-0.0339 0.0072-0.0086 0.0027-0.0064 0.0179-0.0190 0.0238-0.0278 - 
MIE1 : สนง.นิคมอุตสาหกรรม 

 มาบตาพุด3/ 
<0.001 <0.001-0.002 <0.001 <0.001 0.002-0.012 <0.001-0.004 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

MIE2 : บ้านมาบตาพุด3/ <0.001 <0.001-0.002 <0.001 <0.001 0.002-0.013 <0.001-0.005 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
MIE3 : วัดโสภณวนาราม3/ <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.005-0.011 <0.001-0.005 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
MIE4 : วัดมาบชลูด3/ <0.001 <0.001-0.001 <0.001-0.001 <0.001 0.004-0.013 <0.001-0.004 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
MIE5 : บ้านหนองแฟบ3/ <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001-0.003 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
RIL1 : บ้านเนินพยอม4/ 0.005-0.007 0.001-0.002 0.002 0.002-0.003 - - 0.0033-0.0037 0.0036-0.0039 0.0038-0.0042 0.0035-0.0040 
RIL2 : บ้านบน4/ 0.003-0.005 0.002-0.003 0.002-0.003 0.001-0.002 - - 0.0030-0.0035 0.0037-0.0039 0.0032-0.0039 0.0035-0.0039 
RIL3 : บ้านมาบยา4/ 0.002-0.009 0.002 0.001-0.002 0.002-0.003 - - 0.0031-0.0037 0.0036-0.0039 0.0040-0.0044 0.0037-0.0041 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.301/ 
มาตรฐาน : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยกาศโดยทัว่ไป 
หมายเหต :   - หมายถึง ไม่มีข้อมูลผลการตรวจวัด/ไม่ได้ท าการตรวจวัด 
ที่มา : 2/ อ้างอิงตามรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) พ.ศ. 2562 (ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง) 
  3/ อ้างอิงตามรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พ.ศ. 2562 (ตรวจวัดปีละ 2 คร้ัง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง) 

  4/ อ้างอิงตามรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล (สว่นขยาย) พ.ศ. 2562 (ตรวจวัดปีละ 2 คร้ัง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง) 
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ตารางท่ี 3.1-5 ค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สถานีตรวจวัด 
ค่าความเข้มขน้เฉลี่ย (มิลลิกรัม/ลกูบาศก์เมตร) 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. 

AIE1 : วัดประชุมมิตรบ ารุง2/ 0.0314-0.0419 0.0157-0.0183 <0.0026-0.0026 - - 0.0105-0.0314 - 0.0105-0.0209 0.0105-0.0209 - 
AIE2 : วัดชลธาราม2/ 0.0497-0.0707 0.0131-0.0183 <0.0026-0.0026 - - 0.0079-0.0157 - 0.0105-0.0209 0.0052-0.0157 - 
AIE3 : วัดชากลูกหญ้า2/ 0.0052-0.0079 0.0131-0.0183 0.0052-0.0079 - - <0.0026 - <0.0026-0.0052 0.0052 - 
AIE4 : บ้านส านักมะม่วง2/ 0.0052-0.0079 0.0131-0.0366 0.0079-0.0209 - - <0.0026-0.0131 - <0.0026-0.0262 <0.0026-0.0209 - 
PIE1 : สนง.คมอุตสาหกรรมผาแดง3/ 0.0366-0.0524 0.0079-0.0131 0.1256-0.1675 0.0602-0.0942 0.0026-0.0052 0.0026-0.0052 -0.0183-0.0262 - 0.0052-0.0314 - 
PIE2 : วัดหนองแฟบ3/ <0.0026-0.0105 0.0602-0.0811 <0.0026-0.0026 0.0026-0.0131 <0.0026-0.0026 <0.0026-0.0079 -0.0236-0.0288 - 0.0419-0.0628 - 
PIE3 : วัดมาบชลูด3/ 0.0026-0.0079 0.0209-0.1832 <0.0026-0.0079 0.0157-0.0550 0.0052-0.0105 0.0026-0.0288 -0.0576-0.0602 - 0.0183-0.0236 - 
RIL1 : บ้านเนินพยอม4/ 0.0052-0.0654 0.0026-0.0209 0.0026-0.0157 0.0026-0.0131 - - 0.0118-0.0133 0.0123-0.0133 0.0118-0.0141 0.0123-0.0136 
RIL2 : บ้านบน4/ 0.0052-0.0340 0.0026-0.0157 0.0052-0.0105 0.0026-0.0105 - - 0.0118-0.0131 0.0118-0.0133 0.0123-0.0139 0.0118-0.0133 
RIL3 : บ้านมาบยา4/ 0.0026-0.0942 0.0026-0.0131 0.0026-0.0079 0.0026-0.0131 - - 0.0118-0.0133 0.0118-0.0131 0.0128-0.0139 0.0123-0.0136 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.781/ 
มาตรฐาน : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 1 ชั่วโมง 
หมายเหตุ :   - หมายถึง ไม่มีข้อมูลผลการตรวจวัด/ไม่ได้ท าการตรวจวัด 
ที่มา : 2/ อ้างอิงตามรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย พ.ศ. 2562 (ตรวจวัดปีละ 2 คร้ัง ครั้งละ 7 วันตอ่เนื่อง)  
  3/ อ้างอิงตามรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของนิคมอุตสาหกรรมผาแดง พ.ศ. 2562 (ตรวจวัดปีละ 2 คร้ัง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง) 

  4/ อ้างอิงตามรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล (สว่นขยาย) พ.ศ. 2562 (ตรวจวัดปีละ 2 คร้ัง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง)  

 



 

- 53 - 

ตารางท่ี 3.1-6 ค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สถานีตรวจวัด 
ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย (มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. 

AIE1 : วัดประชุมมิตรบ ารุง2/ 0.0395-0.0847 0.0094-0.0339 0.0113-0.0132 - - <0.0019-0.0226 - <0.0019-0.0113 <0.0019-0.0056 - 
AIE2 : วัดชลธาราม2/ 0.0433-0.0884 0.0357-0.0677 0.0038-0.0169 - - <0.0019-0.0263 - <0.0019-0.0113 <0.0019-0.0151 - 
AIE3 : วัดชากลูกหญ้า2/ <0.0019-0.0019 0.0132-0.0527 0.0188-0.0263 - - 0.0056-0.0207 - <0.0019-0.0301 0.0019-0.1072 - 
AIE4 : บ้านส านักมะม่วง2/ <0.0019-0.0132 0.0169-0.0339 0.0019-0.0038 - - 0.0038-0.0452 - <0.0019-0.0226 0.0019-0.0339 - 
WHA1 : สนง.นิคมอุตสาหกรรมดับบลิว
เอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)3/  

0.0056-0.0527 0.0433-0.0771 - <0.0019-0.0019 0.0019-0.0414 0.0075-0.0715 0.0038-0.0414 <0.0019-0.0470 0.0038-0.0452 - 

WHA2 : วัดหนองแฟบ3/ 0.0169-0.0414 0.0075-0.0640 - 0.0056-0.0263 0.0019-0.0452 0.0019-0.0640 <0.0019-0.0414 0.0056-0.0282 <0.0019-0.0357 - 
WHA3 : วัดมาบชลูด3/ 0.0038-0.0301 0.0602-0.1054 - 0.0226-0.0395 0.0019-0.1129 0.0019-0.0640 <0.0019-0.0207 0.0038-0.0301 0.0019-0.0301 - 
MIE1 :  สนง.นิคมฯ  

 มาบตาพุด4/ 
0.0004-0.0382 0.0004-0.0436 0.0085-0.0184 0.0002-0.0166 0.0004-0.0090 0.0040-0.0132 0.0009-0.0128 0.0034-0.0145 0.0017-0.0126 0.0064-0.0854 

MIE2 : บ้านมาบตาพุด4/ 0.0124-0.0538 0.0120-0.0128 0.0013-0.0085 0.0006-0.0135 0.0013-0.0365 0.0008-0.0184 0.0036-0.0214 0.0028-0.0374 0.0024-0.0141 0.0028-0.0173 
MIE3 : วัดโสภณวนาราม4/ 0.0040-0.0499 0.0041-0.0386 0.0040-0.0143 0.0051-0.0196 0.0006-0.0100 0.0015-0.0162 0.0049-0.0416 0.0002-0.0013 0.0011-0.0096 0.0002-0.0139 
MIE4 : วัดมาบชลูด4/ 0.0077-0.0429 0.0043-0.0555 0.0006-0.0023 0.0002-0.0085 0.0040-0.0303 0.0015-0.0233 0.0006-0.0525 0.0002-0.0182 0.0019-0.0177 0.0002-0.0220 
MIE5 : บ้านหนองแฟบ4/ 0.0011-0.0373 0.0032-0.0258 0.0002-0.0119 0.0013-0.0122 0.0011-0.0160 0.0015-0.0169 0.0017-0.0457 0.0021-0.0120 0.0034-0.0184 0.0002-0.0126 
PIE1 : สนง.คมอุตสาหกรรมผาแดง5/ 0.0019-0.0132 0.0169-0.0433 <0.0019-0.0320 0.0019-0.0169 0.0019-0.0282 0.0094-0.0508 0.0056-0.0151 - 0.0019-0.0527 - 
PIE2 : วัดหนองแฟบ5/ 0.0019-0.0151 <0.0019-0.0771 <0.0019-0.0207 0.0038-0.0207 <0.0019-0.0489 0.0019-0.0188 0.0094-0.0320 - 0.0056-0.0226 - 
PIE3 : วัดมาบชลูด5/ 0.0019-0.0771 <0.0019-0.0132 0.0038-0.0339 <0.0019-0.0263 0.0019-0.0282 0.0282-0.0583 0.0169-0.0357 - 0.0113-0.0207 - 
RIL1 : บ้านเนินพยอม6/ 0.0056-0.0508 0.0056-0.0301 0.0056-0.0339 0.0038-0.0997 - - 0.0339-0.0386 0.0341-0.0361 0.0271-0.0301 0.0324-0.0357 
RIL2 : บ้านบน6/ 0.0094-0.0433 0.0038-0.0470 0.0075-0.0508 0.0056-0.0771 - - 0.0320-0.0367 0.0335-0.0365 0.0301-0.0406 0.0329-0.0363 
RIL3 : บ้านมาบยา6/ 0.0094-0.0508 0.0132-0.0376 0.0056-0.0715 0.0151-0.1035 - - 0.0339-0.0395 0.0341-0.0386 0.0307-0.0397 0.0314-0.0369 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.321/ 
มาตรฐาน : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

หมายเหตุ : - หมายถึง ไม่มีข้อมูลผลการตรวจวัด/ไม่ได้ท าการตรวจวัด  
ที่มา  : 2/ อ้างอิงตามรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย พ.ศ. 2562 (ตรวจวัดปีละ 2 คร้ัง ครั้งละ 7 วันตอ่เนื่อง)  
  3/ อ้างอิงตามรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) พ.ศ. 2562 (ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง) 
  4/ อ้างอิงตามรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พ.ศ. 2562 (ตรวจวัดปีละ 2 คร้ัง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง) 
  5/ อ้างอิงตามรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของนิคมอุตสาหกรรมผาแดง พ.ศ. 2562 (ตรวจวัดปีละ 2 คร้ัง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง) 

  6/ อ้างอิงตามรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล (สว่นขยาย) พ.ศ. 2562 (ตรวจวัดปีละ 2 คร้ัง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง) 
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ตารางท่ี 3.1-7 ผลการตรวจวัดคลอรีน 

สถานีตรวจวัด 
 

วันที่ตรวจวัด 
ค่าความเข้มข้น  

(ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
TET1 : วัดมาบชลูด 16/04/63-23/04/63 < 10 
 27/10/63-03/11/63 < 10 
TET2 : วัดหนองแฟบ 16/04/63-23/04/63 < 10 
 27/10/63-03/11/63 < 10 
TET3 : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ระยอง 16/04/63-23/04/63 < 10 
 27/10/63-03/11/63 < 10 

มาตรฐาน  - 
ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2563 

3.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียง 

การศึกษาระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่ศึกษา บริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลผลตรวจวัดระดับเสียงในช่วง 
พ.ศ. 2558-2562 จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานในพ้ืนที่ศึกษา จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ นิคม
อุตสาหกรรมเอเชีย นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
นิคมอุตสาหกรรมผาแดง และนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล (ส่วนขยาย) และท าการตรวจวัดระดับเสียงโดย
บริษัทที่ปรึกษาฯ ในปี 2563 ซึ่งด าเนินการการตรวจวัด 7 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดและวันท าการ 
ตรวจวัดระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 7 กันยายน 2563 จ านวน 1 สถานี แสดงดังตารางที่ 3.2-1 ส าหรับดัชนี
เสียงที่ท าการรวบรวมคือ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ผลการ
ตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่ศึกษารายละเอียด แสดงดังตารางที่ 3.2-2  และตารางที่ 3.2-3 สถานี
ตรวจวัด แสดงดังรูปที่ 3.2-1 

ตารางท่ี 3.2-1 สถานีตรวจวัดระดับเสียงและดัชนีที่มีการตรวจวัด 
สถานีตรวจวัด ดัชนเีสียง แหล่งขอ้มูล 

AIEN1 : วัดประชุมมิตรบ ารุง ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 
AIEN2 : หมู่บ้านน้ ารินวิลล่า ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  
AIEN3 : วัดมาบชลูด   
AIEN4 : ด้านทิศเหนือของนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย   
WHAN1 : ส านักงานนิคมฯ 
WHAN2 : วัดหนองแฟบ 
WHAN3 : วัดมาบชลูด 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)  
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอช
เอตะวันออก (มาบตาพุด) 

PIEN1 : บ้านหนองแฟบ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) นิคมอุตสาหกรรมผาแดง 
PIEN2 : บ้านเนินตารอง   
RILN1 : หมู่บ้านพพเกต ุ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล  
RILN2 : ชุมชนบ้านบน ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) (ส่วนขยาย) 
RILN3 : พื้นที่นิคมฯ ด้านทิศใต้   
MIEN1 : วัดหนองแฟบ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
MIEN2 : วัดตากวนคงคาราม ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  
MIEN3 : ศูนย์เยาวชน   
TETN1 : ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) 

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย 
จ ากัด 

ท่ีมา :  รวบรวมข้อมูลโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2564 
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ตารางท่ี 3.2-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ในพ้ืนที่ศึกษา 

สถานี 
ผลการตรวจวัด (เดซิเบลเอ) 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 
ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. เม.ย. 

AIEN1 : วัดประชุมมิตรบ ารุง2/ 54.6-56.1 53.1-54.4 56.1-56.5 - - 54.6-56.5 - 55.3-56.7 54.7-55.8 - - 
AIEN2 : หมู่บ้านน้ ารินวิลล่า2/ 56.8-57.8 59.9-61.4 58.4-59.1 - - 58.3-58.9 - 58.5-59.8 59.0-64.6 - - 
AIEN3 : วัดมาบชลูด2/ 50.8-52.7 51.3-54.5 48.9-53.6 - - 47.8-58.7 - 50.2-53.0 51.9-62.1 - - 
AIEN4 : ด้านทิศเหนือของนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย2/ 54.1-54.6 47.1-50.9 49.6-50.6 - - 51.6-59.9 - 48.2-51.1 48.7-51.9 - - 
WHAN1 : ส านักงานนิคมฯ3/ 59.9-62.2 62.3-63.4 - 61.3-63.3 61.9-63.7 60.3-61.7 60.0-60.1 60.2-61.6 60.8-62.3 - - 
WHAN2 : วัดหนองแฟบ3/ 53.6-55.6 55.8-59.4 - 54.2-63.9 49.7-56.9 53.9-57.7 51.8-52.7 53.0-58.7 58.1-61.3 - - 
WHAN3 : วัดมาบชลูด3/ 51.9-56.5 51.3-54.1 - 50.9-52.0 53.3-60.8 47.8-49.9 54.4-58.2 47.9-51.0 53.0-55.8 - - 
PIEN1 : บ้านหนองแฟบ4/ 55.1-60.3 55.6-56.5 55.0-58.2 56.8-63.6 53.1-57.0 52.9-53.8 52.8-55.1 53.9-58.7 55.5-58.8 - - 
PIEN2 : บ้านเนินตารอง4/ 59.2-60.7 63.3-64.2 61.7-63.2 63.5-66.9 61.5-61.6 60.3-60.6 62.1-66.1 65.5-65.8 65.9-67.1 - - 
RILN1 : หมู่บ้านพพเกต5ุ/ 57.0-57.6 58.8-62.3 60.3-60.7 59.1-59.2 58.3-59.0 53.3-57.9 53.8-54.6 53.9-54.1 54.5-55.9 54.1-55.2 - 
RILN2 : ชุมชนบ้านบน5/ 59.2-62.1 46.4-53.1 59.1-61.2 50.2-51.1 49.9-50.4 48.7-52.3 59.2-60.8 61.6-64.1 48.8-49.5 51.3-52.3 - 
RILN3 : พื้นท่ีนิคมฯ ด้านทิศใต้5/ 48.3-49.7 49.9-50.7 46.5-46.8 47.3-48.1 50.1-50.3 50.2-50.9 53.5-55.1 53.6-54.4 53.0-54.4 49.4-50.5 - 
MIEN1 : วัดหนองแฟบ6/ 58.9-61.8 56.8-61.4 54.1-58.0 50.9-62.7 54.1-55.8 52.7-62.6 50.8-58.7 53.2-59.0 54.9-58.7 55.7-66.1 - 
MIEN2 : วัดตากวนคงคาราม6/ 49.5-61.6 48.3-56.4 50.3-55.1 52.4-58.3 51.2-55.7 49.2-57.2 51.3-56.1 53.5-56.3 43.9-51.8 52.1-61.3 - 
MIEN3 : ศูนย์เยาวชน6/ 52.9-57.1 53.2-60.4 52.1-68.0 44.6-60.8 52.9-54.5 51.0-54.3 52.1-53.9 48.2-53.9 52.8-57.4 54.0-57.1 - 
TETN1 : ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง7/ - - - - - - - - - - 49.3-56.7 

มาตรฐาน1/ 70 เดซิเบลเอ 
มาตรฐาน : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ :   - หมายถึง ไม่มีข้อมูลผลการตรวจวัด/ไม่ได้ท าการตรวจวัด 
ที่มา : 2/ อ้างอิงตามรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย พ.ศ. 2562  
 3/ อ้างอิงตามรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) พ.ศ. 2562  
 4/ อ้างอิงตามรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของนิคมอุตสาหกรรมผาแดง พ.ศ. 2562  
 5/ อ้างอิงตามรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล (สว่นขยาย) พ.ศ. 2562 
 6/ อ้างอิงตามรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พ.ศ. 2562 
 7/ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2563
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ตารางท่ี 3.2-3 ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ในพ้ืนที่ศึกษา  

สถานี 
ผลการตรวจวัด (เดซิเบลเอ) 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 
ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. เม.ย. 

AIEN1 : วัดประชุมมิตรบ ารุง2/ 81.8-101.7 63.6-64.2 79.1-84.4 - - 84.0-93.5 - 84.7-90.1 81.5-89.3 - - 
AIEN2 : หมู่บ้านน้ ารินวิลล่า2/ 88.6-92.1 85.4-94.4 87.2-88.1 - - 87.6-94.7 - 85.6-93.1 82.9-108.4 - - 
AIEN3 : วัดมาบชลูด2/ 82.1-87.8 60.2-83.5 78.5-84.0 - - 77.8-93.4 - 81.6-85.6 85.9-104.2 - - 
AIEN4 : ด้านทิศเหนือของนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย2/ 77.3-81.6 71.1-79.7 81.0-88.9 - - 79.4-104.1 - 77.1-88.7 87.5-97.1 - - 
WHAN1 : ส านักงานนิคมฯ3/ 88.2-106.9 95.4-98.7 - 94.2-96.5 94.9-96.8 86.3-95.5 93.2-93.8 92.0-96.2 85.2-93.5 - - 
WHAN2 : วัดหนองแฟบ3/ 85.6-97.0 83.7-89.0 - 83.6-93.4 74.2-79.2 81.2-85.5 94.5-95.3 86.2-94.9 81.5-106.5 - - 
WHAN3 : วัดมาบชลูด3/ 83.3-86.6 58.3-83.5 - 83.6-89.9 83.5-93.9 72.4-77.3 81.8-86.2 80.2-91.6 87.0-91.8 - - 
RILN1 : หมู่บ้านพพเกตุ4/ 80.2-86.1 82.6-99.9 85.7-87.4 44.6-45.2 46.6-47.5 101.1-106.0 85.6-86.8 85.8-87.2 84.9-87.5 83.0-88.6 - 
RILN2 : ชุมชนบ้านบน4/ 88.0-101.3 69.9-82.6 85.8-97.9 46.7-46.9 44.8-44.9 76.5-78.4 90.9-92.2 92.8-97.9 82.6-89.0 85.9-92.7 - 
RILN3 : พื้นท่ีนิคมฯ ด้านทิศใต้4/ 65.7-73.7 66.5-76.2 72.4-74.1 65.2-71.5 69.8-74.3 73.3-76.4 81.3-89.3 88.1-86.5 85.2-89.1 81.3-83.5 - 
MIEN1 : วัดหนองแฟบ5/ 81.3-87.8 71.1-95.4 76.2-96.4 77.6-98.5 87.6-96.6 77.2-99.5 67.1-96.9 76.0-85.8 83.6-91.2 74.4-91.1 - 
MIEN2 : วัดตากวนคงคาราม5/ 79.7-89.6 83.4-98.0 76.9-83.4 79.9-97.8 80.7-99.9 81.7-99.5 77.8-95.7 78.6-91.9 65.0-77.1 78.3-99.3 - 
MIEN3 : ศูนย์เยาวชน5/ 77.5-90.7 79.3-100.6 71.8-89.3 72.6-97.7 73.0-95.6 72.7-85.4 76.2-82.0 65.8-79.4 76.3-98.4 81.7-92.8 - 
TETN1 : ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง6/ - - - - - - - - - - 83.7-106.8 

มาตรฐาน1/ 115 เดซิเบลเอ 
มาตรฐาน : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ :   - หมายถึง ไม่มีข้อมูลผลการตรวจวัด/ไม่ได้ท าการตรวจวัด 
ที่มา : 2/ อ้างอิงตามรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย พ.ศ. 2562  
 3/ อ้างอิงตามรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) พ.ศ. 2562  
 4/ อ้างอิงตามรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล (สว่นขยาย) พ.ศ. 2562 
 5/ อ้างอิงตามรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พ.ศ. 2562 

 6/ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2563 
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รูปที่ 3.2-1 ต าแหน่งจุดตรวจวัดระดับเสียง 
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3.3  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน 

การศึกษาคุณภาพน้ าผิวดิน มุ่งเน้นรวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ าผิวดินในปัจจุบันโดยเฉพาะคุณภาพน้ าผิวดิน
ในบริเวณจุดระบายน้ าทิ้งของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จากรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ในช่วง พ.ศ. 2558-2562 โดยมี
สถานีตรวจวัด จ านวน 4 สถานี (แสดงดังรูปที่ 3.3-1) ได้แก่  

SW1 : บริเวณก่อนไหลผ่านจุดระบายน้ าทิ้งของนิคมฯ  

SW2 : บริเวณจุดระบายน้ าทิ้งของนิคมฯ 

SW3 : บริเวณหลังผ่านจุดระบายน้ าทิ้งของนิคมฯ 

SW4 : บริเวณก่อนไหลลงสู่ทะเล 

ดัชนีที่ท าการตรวจวัด ได้แก่ ความเป็นกรด -ด่าง (pH) อุณหภูมิ (Temperature) ค่าออกซิเจน 
ที่ละลายน้ า (DO) บีโอดี (BOD) น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) ไนเตรตในหน่วยไนโตรเจน (NO3-N) 
แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน (NH3-N) แคดเมียม (Cd) ตะกั่ว (Pb) ปรอท (Hg) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) สารหนู (As) โครเมียมชนิด
เฮ็กซาวาเลนท์ (Cr6+) แมงกานีส (Mn) นิกเกิล (Ni) ทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe) สังกะสี (Zn) ซีลีเนียม (Se) 
สารแขวนลอย (SS) และของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน แสดงดังตารางที่ 
3.3-1 ถึงตารางท่ี 3.3-4 

3.4  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเล  

การศึกษาคุณภาพน้ าทะเลบริเวณพ้ืนที่ศึกษา บริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมผลตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเล
จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ในช่วง
พ.ศ. 2559-2563 จ านวน 3 สถานี ระยะห่าง 500 เมตร จากปากคลองบางเบิด ได้ แก่ S1, S2 และ S3  
แสดงดังรูปที่ 3.4-1 โดยดัชนีที่ท าการตรวจวัด ได้แก่ สารหนู (Arsenic) แคดเมียม (Cadmium) ทองแดง 
(Copper) โครเมียมเฮกซาวาเลน (Hexavalent chromium) เหล็ก (Iron) ตะกั่ ว (lead) แมงกานีส 
(Manganese) ปรอท (Mercury) นิกเกิล (Nickel) ซีลีเนียม (Selenium) สังกะสี (Zinc) และของแข็งละลาย
ทั้งหมด (TDS) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเลของแต่ละสถานี แสดงดังตารางท่ี 3.4-1  
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รูปที่ 3.3-1 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน 



 

- 60 - 

ตารางท่ี 3.3-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน บริเวณก่อนไหลผ่านจุดระบายน้ าทิ้งของนิคมฯ (SW1) ระหว่าง พ.ศ. 2558-2562 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ มาตรฐาน 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 ประเภท 
ที่ 3 

ประเภท 
ที่ 4 มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม มีนาคม มิถุนายน 

1. pH - 7.9 7.4 7.5 7.9 7.4 7.3 7.4 7.6 7.7 7.7 5.0-9.0 5.0-9.0 
2. Temperature °C 34.5 30.1 34.2 28.9 30.4 30.7 31.2 30.2 30.9 34.5 ธ’ ธ’ 
3. DO  mg/L 5.9 7.3 7.3 8.2 6.5 7.7 7.5 7.5 4.6 5.4 ≮4.0 ≮2.0 
4. BOD  mg/L <2 2 2 <2 4 <2 4 3 <2 <2 ≯2.0 ≯4.0 
5. Oil & Grease mg/L 7 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 - - 
6. NH3-N mg/L 0.15 0.15 0.15 0.84 N.D. 0.13 0.10 0.06 0.27 0.11 ≯0.5 ≯0.5 
7. NO3-N mg/L 0.19 0.33 0.13 0.37 0.13 0.56 0.60 0.97 N.D. 0.33 ≯0.5 ≯5.0 
8. Cd mg/L 0.0001 N.D. N.D. <0.0001 <0.00005 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. */** */** 
9. Pb mg/L 0.004 0.0004 N.D. <0.0002 0.0009 <0.0002 <0.0002 0.0004 N.D. 0.0002 ≯0.05 ≯0.05 
10. Hg mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 ≯0.002 ≯0.002 
11. Total Coliform Bacteria MPN/100ml 79,000 11,000 2,400 490 1,700 3,300 7,900 2,400 2,400 4,900 20,000 - 
12. Total Hardness mg/L 63 59 54 73 49 82 65 89 68 61 - - 
13. As mg/L 0.01 0.006 0.005 0.005 0.006 0.005 0.006 0.010 0.005 0.006 ≯0.01 ≯0.01 
14. Cr6+ mg/L <0.01 <0.01 N.D. <0.01 <0.01 <0.01 N.D. <0.01 <0.01 <0.01 ≯0.05 ≯0.05 
15. Mn mg/L 0.20 0.21 0.12 0.2 0.14 0.19 0.24 0.31 0.14 0.12 ≯1.0 ≯1.0 
16. Ni mg/L 0.002 N.D. 0.002 0.02 0.005 0.002 0.001 0.002 0.001 0.003 ≯0.1 ≯0.1 
17. Cu mg/L - - 0.005 0.001 0.003 0.001 0.0007 0.002 0.0005 0.004 ≯0.1 ≯0.1 
18. Fe mg/L - - 1.72 1.83 1.21 2.04 1.88 2.66 1.57 1.67 - - 
19. Zn mg/L 0.16 0.05 0.08 0.01 0.08 0.02 0.06 0.05 0.02 0.04 ≯1.0 ≯1.0 
20. Se mg/L 0.0002 0.0002 N.D. N.D. 0.0002 0.0001 N.D. <0.0001 N.D. N.D. - - 
21. SS mg/L 42 <5 - - - - - - - - - - 
22. TDS mg/L 164 188 - - - - - - - - - - 

มาตรฐาน :  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่8 พ.ศ. 2537 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน 
หมายเหตุ :    *  ในน้ าที่มีความกระดา้งในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 mg/L มีค่าไม่เกิน 0.005 mg/L  ** ในน้ าที่มีความกระดา้งในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 mg/L มีค่าไม่เกิน 0.05 mg/L 

ธ/ เป็นไปตามธรรมชาติ แต่เปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน 3 oC     N.D. = Not Detected หมายถึง มีค่าน้อยกวา่ LOD (Limit of Detection) 
ที่มา :  โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด), 2562
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ตารางท่ี 3.3-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน บริเวณจุดระบายน้ าทิ้งของนิคมฯ (SW2) ระหว่าง พ.ศ. 2558-2562 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ มาตรฐาน 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 ประเภท 
ที่ 3 

ประเภท 
ที่ 4 มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม มีนาคม มิถุนายน 

1. pH - 8.4 8.0 8.3 8.4 8.2 8.5 8.3 8.6 8.3 8.6 5.0-9.0 5.0-9.0 
2. Temperature °C 37.2 33.9 35.7 32.6 32.8 32.8 34.6 33.0 34.2 35.2 ธ’ ธ’ 
3. DO  mg/L 4.2 6.6 6.6 7.2 6.4 5.3 5.3 6.4 4.3 5.0 ≮4.0 ≮2.0 
4. BOD  mg/L <2 4 3 <2 3 <2 4 3 3 <2 ≯2.0 ≯4.0 
5. Oil & Grease mg/L 4 3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 - - 
6. NH3-N mg/L 0.15 0.05 0.07 0.05 N.D. 0.23 0.16 0.19 0.08 <0.05 ≯0.5 ≯0.5 
7. NO3-N mg/L 4.87 3.39 3.48 3.26 3.30 3.03 3.95 4.93 4.12 5.68* ≯0.5 ≯5.0 
8. Cd mg/L 0.001 0.0004 <0.0001 0.0004 0.0006 0.0003 0.002 0.0007 0.0009 <0.0001 */** */** 
9. Pb mg/L 0.001 0.004 0.0007 0.002 0.0007 0.0004 0.0007 0.0007 0.0008 0.0004 ≯0.05 ≯0.05 
10. Hg mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0001 <0.0001 ≯0.002 ≯0.002 
11. Total Coliform Bacteria MPN/100ml 3,300 240,000 4,900 2,400 490 11,000 7,000 1,300 2,400 3,300 20,000 - 
12. Total Hardness mg/L 216 224 241 243 162 224 318 183 294 363 - - 
13. As mg/L 0.003 0.01 0.004 0.005 0.006 0.004 0.006 0.006 0.006 0.005 ≯0.01 ≯0.01 
14. Cr6+ mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ≯0.05 ≯0.05 
15. Mn mg/L 0.17 0.50 0.19 0.16 0.19 0.21 0.28 0.36 0.20 0.29 ≯1.0 ≯1.0 
16. Ni mg/L 0.01 0.01 0.01 0.01 0.008 0.01 0.02 0.01 0.03 0.01 ≯0.1 ≯0.1 
17. Cu mg/L - - 0.004 0.006 0.003 0.003 0.007 0.004 0.007 0.004 ≯0.1 ≯0.1 
18. Fe mg/L - - 0.63 1.18 0.95 0.85 0.72 0.86 0.96 0.63 - - 
19. Zn mg/L 0.13 0.44 0.19 0.26 0.20 0.14 0.46 0.20 0.27 0.11 ≯1.0 ≯1.0 
20. Se mg/L 0.0004 0.0007 N.D. 0.0004 0.0004 0.0004 0.0006 0.0005 0.0004 0.0005 - - 
21. SS mg/L 9 53 - - - - - - - - - - 
22. TDS mg/L 1,460 1,660 - - - - - - - - - - 

มาตรฐาน :  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่8 พ.ศ. 2537 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน 
หมายเหตุ :   *  ในน้ าที่มีความกระดา้งในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 mg/L มีค่าไม่เกิน 0.005 mg/L  ** ในน้ าที่มีความกระดา้งในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 mg/L มีค่าไม่เกิน 0.05 mg/L 

ธ/ เป็นไปตามธรรมชาติ แต่เปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน 3 oC     N.D. = Not Detected หมายถึง มีค่าน้อยกวา่ LOD (Limit of Detection) 
ที่มา :  โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด), 2562 
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ตารางท่ี 3.3-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน บริเวณหลังผ่านจุดระบายน้ าทิ้งของนิคม ฯ (SW3) ระหว่าง พ.ศ. 2558-2562 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ มาตรฐาน 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 ประเภท 
ที่ 3 

ประเภท 
ที่ 4 มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม มีนาคม มิถุนายน 

1. pH - 8.3 8.2 8.2 8.4 8.2 8.3 8.3 8.6 8.3 8.5 5.0-9.0 5.0-9.0 
2. Temperature °C 35.6 33.5 35.1 32.2 31.5 32.2 34.6 33.5 33.8 37.0 ธ’ ธ’ 
3. DO  mg/L 5.7 6.7 6.9 7 5.4 5.9 5.9 6.1 4.1 4.8 ≮4.0 ≮2.0 
4. BOD  mg/L 2 4 3 2 4 2 3 3 2 <2 ≯2.0 ≯4.0 
5. Oil & Grease mg/L <3 <3 <3 <3 <3 <3 4 <3 <3 <3 - - 
6. NH3-N mg/L 0.18 0.11 0.13 0.08 0.28 0.44 N.D. 0.13 0.33 0.10 ≯0.5 ≯0.5 
7. NO3-N mg/L 3.70 3.90 2.96 4.75 3.23 4.90 2.66 3.86 4.66 9.71* ≯0.5 ≯5.0 
8. Cd mg/L 0.0009 0.0004 <0.0001 0.0005 0.0006 0.0007 0.002 0.0009 0.0008 <0.0001 */** */** 
9. Pb mg/L 0.004 0.002 0.002 0.002 0.004 0.0006 0.001 0.0007 0.002 0.0005 ≯0.05 ≯0.05 
10. Hg mg/L N.D. <0.0001 0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0002 0.0002 <0.0001 <0.0001 <0.0001 ≯0.002 ≯0.002 
11. Total Coliform Bacteria MPN/100ml 4,900 170,000 49,000 2,400 13,000 24,000 79,000 4,900 4,900 2,400 20,000 - 
12. Total Hardness mg/L 365 253 192 247 167 260 314 212 248 183 - - 
13. As mg/L 0.006 0.006 0.004 0.006 0.005 0.005 0.006 0.006 0.005 0.003 ≯0.01 ≯0.01 
14. Cr6+ mg/L N.D. <0.01 N.D. <0.01 <0.01 <0.01 N.D. <0.01 <0.01 <0.01 ≯0.05 ≯0.05 
15. Mn mg/L 0.20 0.37 0.28 0.19 0.22 0.22 0.30 0.34 0.21 0.16 ≯1.0 ≯1.0 
16. Ni mg/L 0.01 0.01 0.01 0.02 0.06 0.010 0.02 0.01 0.03 0.008 ≯0.1 ≯0.1 
17. Cu mg/L - - 0.004 0.005 0.003 0.003 0.008 0.004 0.006 0.007 ≯0.1 ≯0.1 
18. Fe mg/L - - 1.05 1.82 1.38 1.44 1.25 1.37 1.16 0.52 - - 
19. Zn mg/L 0.14 0.29 0.16 0.26 0.34 0.15 0.51 0.22 0.29 0.26 ≯1.0 ≯1.0 
20. Se mg/L N.D. 0.0006 N.D. N.D. 0.0005 0.0005 0.0005 0.0007 0.0002 0.0002 - - 
21. SS mg/L 88 33 - - - - - - - - - - 
22. TDS mg/L 1,250 1,590 - - - - - - - - - - 

มาตรฐาน :  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่8 พ.ศ. 2537 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน 
หมายเหตุ :   *  ในน้ าที่มีความกระดา้งในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 mg/L มีค่าไม่เกิน 0.005 mg/L  ** ในน้ าที่มีความกระดา้งในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 mg/L มีค่าไม่เกิน 0.05 mg/L 

ธ/ เป็นไปตามธรรมชาติ แต่เปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน 3 oC     N.D. = Not Detected หมายถึง มีค่าน้อยกวา่ LOD (Limit of Detection) 
ที่มา :  โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด), 2562
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ตารางท่ี 3.3-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน บริเวณก่อนไหลลงสู่ทะเล (SW4) ระหว่าง พ.ศ. 2558-2562 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ มาตรฐาน 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 ประเภท 
ที่ 3 

ประเภท 
ที่ 4 มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม มีนาคม มิถุนายน 

1. pH - 8.4 8.3 8.2 8.2 8.1 8.1 8.1 8.2 8.5 8.2 5.0-9.0 5.0-9.0 
2. Temperature °C 36.2 34.7 35.9 31.6 32.4 32.0 34.1 33.3 34.0 35.9 ธ’ ธ’ 
3. DO  mg/L 6.6 8.0 7.4 7 6.2 6.2 6.5 7.2 4.8 5.6 ≮4.0 ≮2.0 
4. BOD  mg/L <2 3 3 3 4 <2 3 3 3 <2 ≯2.0 ≯4.0 
5. Oil & Grease mg/L <3 <3 3 <3 <3 <3 4 <3 <3 <3 - - 
6. NH3-N mg/L 0.48 0.08 0.46 0.74 0.26 0.50 0.43 0.20 0.27 0.09 ≯0.5 ≯0.5 
7. NO3-N mg/L 1.94 4.33 2.8 4.25 3.07 4.88 1.80 4.82 4.34 5.38* ≯0.5 ≯5.0 
8. Cd mg/L 0.0006 0.0005 0.0002 0.0003 0.0006 0.0009 0.001 0.0007 0.0006 0.0004 */** */** 
9. Pb mg/L 0.001 0.006 0.001 0.002 0.002 0.0008 0.001 0.0007 0.0005 0.0008 ≯0.05 ≯0.05 
10. Hg mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 ≯0.002 ≯0.002 
11. Total Coliform Bacteria MPN/100ml 7,900 33,000 7,900 13,000 4,900 33,000 7,900 13,000 13,000 7,900 20,000 - 
12. Total Hardness mg/L 404 521 512 1,460 824 2,250 1,479 1,456 262 2,135 - - 
13. As mg/L 0.003 0.007 0.003 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 ≯0.01 ≯0.01 
14. Cr6+ mg/L N.D. <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ≯0.05 ≯0.05 
15. Mn mg/L 0.20 0.37 0.23 0.17 0.16 0.25 0.31 0.30 0.15 0.26 ≯1.0 ≯1.0 
16. Ni mg/L 0.01 0.06 0.01 0.02 0.008 0.02 0.02 0.01 0.03 0.02 ≯0.1 ≯0.1 
17. Cu mg/L - - 0.005 0.004 0.004 0.005 0.007 0.005 0.004 0.007 ≯0.1 ≯0.1 
18. Fe mg/L - - 0.88 1.02 1.06 1.19 0.95 0.98 0.74 0.88 - - 
19. Zn mg/L 0.20 0.37 0.17 0.24 0.18 0.19 0.37 0.22 0.27 0.19 ≯1.0 ≯1.0 
20. Se mg/L 0.0006 0.001 N.D. 0.0002 0.0004 0.0006 0.0003 0.0006 N.D. 0.0004 - - 
21. SS mg/L 14 54 - - - - - - - - - - 
22. TDS mg/L 5,300 7,980 - - - - - - - - - - 

มาตรฐาน :  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่8 พ.ศ. 2537 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน 
หมายเหตุ :   *  ในน้ าที่มีความกระดา้งในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 mg/L มีค่าไม่เกิน 0.005 mg/L  ** ในน้ าที่มีความกระดา้งในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 mg/L มีค่าไม่เกิน 0.05 mg/L 

ธ/ เป็นไปตามธรรมชาติ แต่เปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน 3 oC     N.D. = Not Detected หมายถึง มีค่าน้อยกวา่ LOD (Limit of Detection) 
ที่มา :  โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด), 2562
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รูปที่ 3.4-1 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเล 
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ตารางท่ี 3.4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเล ระหว่างปี 2559-2563 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
สถาน ี

มาตรฐาน(1)(2) S1 
(ค่าต่ าสุด-สูงสุด) 

S2 
(ค่าต่ าสุด-สูงสุด) 

S3 
(ค่าต่ าสุด-สูงสุด) 

1. C10-C14 g/L <10 <10 <10 - 
2. C15-C28 g/L <50 <50 <50 - 
3. C29-C36 g/L <50 <50 <50 - 
4. Arsenic mg/L N.D.- <0.005 N.D.-<0.005 N.D.-<0.005 <0.01 
5. Cadmium  mg/L N.D. N.D. N.D. <0.005 
6. Copper mg/L N.D.- 0.005 N.D.-<0.003 N.D.-<0.003 <0.008 
7. Hexavalent chromium mg/L N.D.- <0.01 N.D.-<0.01 N.D.-<0.01 <0.05 
8. Iron mg/L 0.03-0.13 0.03-0.14 0.008-0.11 <0.30 
9. Lead mg/L N.D.- <0.003 N.D.-<0.003 <0.003 <0.0085 
10. Manganese mg/L 0.007-0.03 0.007-0.03 0.005-0.02 <0.1 
11. Mercury mg/L <0.00005-0.00005 <0.00005-0.00008 <0.00005-0.00008 <0.0001 
12. Nickel mg/L N.D. N.D. N.D. - 
13. Selenium mg/L N.D. N.D. N.D. - 
14. Zinc mg/L 0.007-0.02 0.004-0.02 0.004-0.03 <0.05 
15. TDS mg/L 31,400-39,900 32,050-39,200 31,500-39,300 - 

มาตรฐาน :  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล ประเภทที่ 5 (คุณภาพน้ าทะเลเพื่อการอุตสาหกรรม และทา่เรือ)  
หมายเหตุ :  LOD (Limit of Detection) หมายถึง ความเข้มข้นต่ าสุดที่เครื่องสามารถตรวจพบได้ 

 N.D. (Not Detection) หมายถึง ไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยวธิีการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ 
ที่มา :  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด), 2563 
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4.  การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 โครงการด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พ.ศ. 2562 ครอบคลุมพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรจากท่ีตั้งโครงการ มีรายละเอียด
ดังนี้ 

 1)  การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 เพ่ือประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ก าหนดขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมรับฟังความคิดเห็นของ
ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้น าชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่ศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เพ่ือให้เกิด 
ความร่วมมือ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และให้ภาคส่วนต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็น แลกเปลี่ยน 
ข้อวิตกกังวลต่อโครงการ  เพ่ือน ามาใช้ประกอบการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยจัดประชุม
รับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ศูนย์บริการ
สาธารณสุขเนินพยอม และภายหลังจากการจัดประชุมโครงการได้ปิดประกาศสรุปผลการประชุมรับฟัง 
ความคิดเห็น ครั้งที่ 1 พร้อมจัดท ารายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย  และค าชี้แจง
ของหน่วยงาน เจ้าของโครงการหรือกิจการ ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 15 วันหลังจัดประชุม 
แสดงดังรูปที่ 4-1 
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แผ่นพับประชาสัมพนัธ์รายครัวเรือน เอกสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ 

  
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ 

 

 
การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด https://www.tet1995.com 

รูปที่ 4-1 การด าเนินการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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ส่งหนังสือขออนุญาตลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รายครัวเรือน การประชาสัมพันธ์รายครัวเรือน (แจกเอกสารแผ่นพับ) 

  

การติดป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งการจัดประชุมครั้งท่ี 1 

  
ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมครั้งที่ 1 

รูปที่ 4-1 (ต่อ) การด าเนินการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 การกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดย 
ผู้แทนบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

  

การกล่าวเปดิการประชุมโดย 
นายอ าเภอเมืองระยอง 

การน าเสนอรายละเอียด ต่อร่างข้อเสนอโครงการ 
รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือก  

โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) 

  

บรรยากาศการแสดงความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล 

  

ส่งสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งท่ี 1 ติดประกาศผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งท่ี 1 
รูปที่ 4-1 (ต่อ) การด าเนินการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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2)   การส ารวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นการสัมภาษณ์ความ
คิดเห็นหน่วยงานราชการ ผู้น าชุมชน และครัวเรือน แสดงดังรูปที่ 4-2 เพ่ือรวบรวมข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-
สังคมของชุมชนในพื้นท่ีศึกษา รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่  

(1) กลุ่มตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย  
ด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข ด้านอุตสาหกรรม ด้านพลังงาน ด้านการปกครอง ด้านพาณิชย์ เป็นต้น  

(2) กลุ่มพ้ืนที่อ่อนไหวและสถานที่ส าคัญ เช่น สถานพยาบาล สถานศึกษา ศาสนสถาน เป็นต้น  

(3) กลุ่มสถานประกอบการและกลุ่มผู้ที่อาจได้รับผลกระทบเป็นการเฉพาะ เช่น กลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า กลุ่มประมง กลุ่มอาชีพต่างๆ รวมทั้งสถานประกอบการหรือโรงงานใกล้เคียง เป็นต้น 

(4) กลุ่มตัวแทนผู้น าชุมชน/ผู้น าท้องถิ่น เช่น ประธานชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรี 
กรรมการชุมชน อสม. ทสม. เป็นต้น 

(5) กลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรือน การส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นด้วย
แบบสอบถาม การส ารวจมุ่งเน้นที่ตัวแทนครัวเรือนที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ด าเนินการระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 
2562 คลอบคลุมพ้ืนที่ชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตรจากท่ีตั้งโครงการจ านวน 29 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 408 ตัวอย่าง 
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  

ก) สภาพปัญหาที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน โดยพิจาณาตามลักษณะของปัญหา ดังนี้ 

(ก)  ปัญหาสังคม ที่ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าประสบอยู่ในปัจจุบันสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 
ปัญหายาเสพติด ร้อยละ 36.0 ปัญหาลักขโมย ร้อยละ 31.1 และ ปัญหาแรงงานข้ามชาติ ร้อยละ 27.8 
ตามล าดับ  

(ข) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ที่ผู้ ให้สัมภาษณ์ระบุว่าประสบอยู่ ในปัจจุบันสูงสุด 3  
อันดับแรก คือ ปัญหารายได้ต่ า ร้อยละ 62.3 ปัญหาค่าครองชีพสูง ร้อยละ 61.5 และปัญหาการว่างงาน  
ร้อยละ 54.9 ตามล าดับ 

(ค)  ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ที่ผู้ ให้สัมภาษณ์ระบุว่าประสบอยู่ในปัจจุบันสูงสุด 3  
อันดับแรก คือ ปัญหาฝุ่นละออง ร้อยละ 62.5 ปัญหาเขม่า/ควัน ร้อยละ 48.3 และปัญหากลิ่นเหม็น ร้อยละ 
34.3 ตามล าดับ 

ข) การรับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 37.5) ทราบว่ามี
โรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ 
ตะวันออก (มาบตาพุด)  

ค) ความคิดเห็นต่อโครงการ ในภาพรวมผู้ให้สัมภาษณ์ร้อยละ 34.1 เห็นด้วยกับโครงการ 
โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 79.7) ไม่มีความวิตกกังวลต่อการด าเนินโครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated 
Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
ส าหรับผู้ที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับโครงการ ร้อยละ 20.3 เป็นความกังวลเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางอากาศ 
ปัญหาเสียงดังรบกวน และปัญหาฝุ่นละออง การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ และการบริหารจัดการ
ภายในโรงงาน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ยังมีความเชื่อมั่น ร้อยละ 23.5 ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ แสดงดังรูปที่ 4-3 
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สัมภาษณ์ความคิดเห็นตัวแทนหนว่ยงานราชการ 

  

สัมภาษณ์ความคิดเห็นระดับครัวเรือน 
รูปที่ 4-2 การด าเนินการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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รูปที่ 4-3 ผลการส ารวจความคิดเห็นครัวเรือนในรัศมี 5 กิโลเมตร 
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3)   การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่  2  เพ่ือให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ รวมถึงมี 
ส่วนร่วมในการน าเสนอข้อมูลข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยโครงการก าหนดจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) ต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยโครงการด าเนินการแจ้ง/
ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน และผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน แต่ด้วยการระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จึงเลื่อนการประชุมในวันดังกล่าวออกไป ปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดใน
พ้ืนที่มีแนวโน้มดีขึ้น ตามค าสั่งจังหวัดระยอง ที่ 2157/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 7) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2564โครงการจึงก าหนดจัดประชุมเพ่ือน าเสนอร่างรายงานและและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่าง
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. 
ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพยอม ทั้งนี้โครงการด าเนินการแจ้ง/ประชาสัมพันธ์การประชุมให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียให้รับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการจัดประชุม และเผยแพร่เอกสาร
โครงการภายใน 15 วัน ก่อนการจัดประชุม และภายหลังจากจัดประชุมจะน าความคิดเห็นประเด็นห่วงกังวล
และข้อเสนอแนะของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 มาผนวก
รวมเป็นส่วนหนึ่งของรายงานและจัดท ารายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย  พร้อมทั้ง
ความเห็นและค าชี้แจงของหน่วยงาน เจ้าของโครงการหรือกิจการและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 15 วัน หลังจัดประชุม 
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5.  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

5.1 ผลการศึกษาด้านคุณภาพอากาศ 

การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ เพ่ือท าการคาดการณ์ผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรม
ของโครงการภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิตด้วยการใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD เพ่ือคาดการณ์
ปริมาณความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ จากกิจกรรมการผลิตและถูกปลดปล่อยออกสู่บรรยากาศทาง
ปล่องระบาย เพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษาไปประกอบการพิจารณาขอบเขตและระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศภายในพ้ืนที่ศึกษา การประเมินผลกระทบพิจารณามลพิษทางอากาศหลักของ
โครงการ คือ ฝุ่นละอองรวม (TSP) และก๊าซคลอรีนโดยอ้างอิงข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่อยู่ใกล้พ้ืนที่ศึกษาและ 
มีความสมบูรณ์ของข้อมูลมากที่สุด รวมทั้งได้ก าหนดพ้ืนที่ศึกษาเพ่ิมเติม เนื่องจากเป็นพ้ืนที่อ่อนไหวที่อยู่
ใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการ 

 ข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศ (Source Information) การระบายมลพิษทางอากาศจากปล่อง
อากาศของโครงการ แสดงดังตารางท่ี 5.1-1  

1)   ผลการศึกษาโดยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

 ภายหลังขยายก าลังการผลิต ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรใดๆเพ่ิมเติม เพราะฉะนั้นจึงท าให้
ภายหลังขยายนี้ไม่มีระยะในการก่อสร้าง การศึกษาในครั้งนี้บริษัทที่ปรึกษาได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาให้
ครอบคลุมในพ้ืนที่ 25x25 กิโลเมตร พร้อมประเมินด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม
แบบจ าลองคุณภาพอากาศ AERMOD รายละเอียดดังนี้  

(1)  กรณีที่ 1 การคาดการณ์ผลกระทบคุณภาพอากาศภายหลังขยายก าลังการผลิต ผลการ
คาดการณ์ด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ แสดงดังตารางท่ี 5.1-2 

- ฝุ่นละอองรวม (TSP) 

 ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 7.25
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 730500E 1405600N ภายในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ 
ตะวันออก (มาบตาพุด) เมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นพ้ืนฐานจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศมีค่าเท่ากับ 
187.25 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 1 ปี สูงสุดเท่ากับ 1.50 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 730600E 1405900N บริเวณพ้ืนที่รอการใช้ประโยชน์ทางทิศเหนือ
ของโครงการระยะทางประมาณ 50 เมตร  

- ก๊าซคลอรีน  

 ความเข้มข้นของก๊าซคลอรีนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 1.48
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 730500E 1405600N ภายในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ 
ตะวันออก (มาบตาพุด)  
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ตารางท่ี 5.1-1 อัตราการระบายมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายก่อนขยาย และภายหลังขยายก าลังการผลิต 

แหล่งก าเนิด 
พิกัด (UTM) 

ลักษณะ
ปล่อง 

ความสูง 
ปล่อง 
(m.) 

เส้นผ่าน 
ศูนย์กลาง 

(m.) 

อุณหภูมิ 
(°K) 

ความเร็ว
ก๊าซ 

(m/s) 

อัตรา 
การไหล 1/ 
(Nm3/s) 

ความเข้มขน้ (mg/m3) อัตราการระบาย  (g/s) 

X Y 
ฝุ่นละออง

รวม  
ก๊าซคลอรีน 

 
ฝุ่นละออง

รวม  
ก๊าซคลอรีน 

 
Wet Scrubber 1 730519 1405756 ปล่องงอ 25.0 0.80 308.0 14.91 7.25 10.002/ - 0.073 - 
Wet Scrubber 2 730516 1405751 ปล่องงอ 25.0 0.80 308.0 14.91 7.25 10.002/ - 0.073 - 
Chlorine Eliminator 730562 1405710 ปล่องงอ 25.0 0.35 307.0 28.30 2.72 - 2.93/ - 0.0079 
ค่าอัตราการระบายมลพิษทางอากาศท้ังหมดของโครงการ   0.146 0.0079 

มาตรฐาน (mg/m3)  4004/ 305/   
มาตรฐาน6/ (mg/m3) 10 2.9   

หมายเหตุ :  1/ สภาวะมาตรฐาน คิดที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส สภาวะแห้ง และปริมาณอากาศส่วนเกินร้อยละ 50 หรือ 7% O2 
 2/ ค่าความเข้มข้นจากการออกแบบระบบบ าบัดฝุ่น 
 3/ ค่าความเข้มข้นก๊าซคลอรีนพิจารณาเลือกใช้ค่าควบคุมที่ความเข้มข้น 2.9 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมปี พ.ศ. 2560 
 4/ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2559 
 5/ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
 6/ ค่าควบคุมตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เคยได้รับความเห็นชอบปี พ.ศ. 2560 
ที่มา :   บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด, 2564 
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เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศทั่วไป ก าหนดค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมในเวลา 24 ชั่วโมง และในเวลา 1 ปี ต้องมีค่า  
ไม่เกิน 330 และ 100 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร พบว่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมในเวลา 24 ชั่วโมง 
และในเวลา 1 ปี ที่คาดการณ์ได้จากแบบจ าลองฯ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด  

ส าหรับความเข้มข้นของก๊าซคลอรีนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ได้ท าการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
ของ Ontario's Ambient Air Quality Criteria, April 2012 ก าหนดค่าก๊าซคอลรีนในบรรยากาศไม่เกิน 10 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร พบว่าความเข้มข้นของก๊าซคลอรีนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่คาดการณ์ได้จากแบบจ าลองฯ  
มีค่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนด 

(2)  กรณีที่ 2 การคาดการณ์ผลกระทบคุณภาพอากาศภายหลังขยายก าลังการผลิตร่วมกับ
แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศอ่ืนๆ ในพื้นที่ศึกษา ผลการคาดการณ์ด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์  
แสดงดังตารางท่ี 5.1-3 

- ฝุ่นละอองรวม (TSP) 

ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 22.81
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 733250E 1403550N ภายในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ 
ตะวันออก (มาบตาพุด) เมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นพ้ืนฐานจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศมีค่าเท่ากับ 
202.81 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 1 ปี สูงสุดเท่ากับ 7.38 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 733250E 1403300N ภายในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ 
ตะวันออก (มาบตาพุด)  

เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ทั่วไป ก าหนดค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมในเวลา 24 ชั่วโมง และในเวลา 1 ปี ต้องมีค่าไม่เกิน 330 
และ 100 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร พบว่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมในเวลา 24 ชั่วโมง และในเวลา 1 ปี 
ที่คาดการณ์ได้จากแบบจ าลองฯ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด  
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ตารางท่ี 5.1-2 ผลการศึกษาการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศภายหลังขยายก าลังการผลิตในระยะด าเนินการ 

รายละเอียด 

ความเข้มข้นของมลพิษจากโครงการ (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
ฝุ่นละออง (TSP) ก๊าซคลอรีน 

24 ชั่วโมง 1 ปี 24 ชั่วโมง 
แบบจ าลองฯ รวมกับความเข้มข้นพื้นฐาน แบบจ าลองฯ แบบจ าลองฯ 

ความเข้มข้นสูงสุด 7.25 187.25 1.50 1.48 
พิกัด 730500E 1405600N 730600E 1405900N 730500E 1405600N 
บริเวณ ภายในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ 

ตะวันออก (มาบตาพุด) 
พื้นท่ีรอการใช้ประโยชน์ทางทิศเหนือของโครงการ

ระยะทาง 50 เมตร 
ภายในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอช 

ตะวันออก (มาบตาพุด) 
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ     
A1: วัดประชุมมิตรบ ารุง 0.05 180.05 0.00 0.01 
A2: วัดชลธาราม 0.05 180.05 0.00 0.00 
A3: วัดชากลูกหญ้า 0.10 180.10 0.01 0.01 
A4: บ้านส านักม่วง 0.13 180.13 0.01 0.01 
A5: สนง.นิคมฯ ดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) 0.70 180.70 0.04 0.03 
A6: วัดหนองแฟบ 0.30 180.30 0.04 0.02 
A7: วัดมาบชลูด 0.60 180.60 0.10 0.03 
A8: สนง.นิคมฯ มาบตาพุด 0.07 180.07 0.00 0.01 
A9: บ้านมาบตาพุด 0.08 180.08 0.01 0.02 
A10: วัดโสภณวนาราม 0.07 180.07 0.01 0.01 
A11: สนง.นิคมฯ ผาแดง 0.13 180.13 0.01 0.01 
A12: บ้านเนินพยอม 0.07 180.07 0.01 0.01 
A13: บ้านบน 0.07 180.07 0.01 0.01 
A14: บ้านมาบยา 0.07 180.07 0.01 0.01 
จุดสังเกตหลัก     
15: บ้านหนองวายโสม 0.05 180.05 0.00 0.00 
16: โรงเรียนวัดเนินกระปรอก 0.11 180.11 0.00 0.00 
17: โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 0.15 180.15 0.02 0.01 
มาตรฐาน 3301/ 1001/ 102/ 

หมายเหตุ  : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
2/ Ontario's Ambient Air Quality Criteria, April 2012 

ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2564 
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ตารางท่ี 5.1-3 ผลการศึกษาการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศภายหลังขยายก าลังการผลิตร่วมกับแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ศึกษา 

รายละเอียด 

ความเข้มข้นของมลพิษจากโครงการ (ไมโครกรัม/ลูกบาศกเ์มตร) 
ฝุ่นละออง (TSP) 

24 ชั่วโมง 1 ปี 
แบบจ าลองฯ รวมกับความเข้มข้นพ้ืนฐาน แบบจ าลองฯ 

ความเข้มข้นสูงสดุ 22.81 202.81 7.38 
พิกดั 730500E 1405600N 730600E 1405900N 
บริเวณ ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชตะวันออก  

(มาบตาพุด) 
พื้นที่รอการใช้ประโยชน์ทางทิศเหนือของโครงการ

ระยะทาง 50 เมตร 
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ    
A1: วัดประชุมมิตรบ ารุง 1.17 181.17 0.08 
A2: วัดชลธาราม 1.19 181.19 0.11 
A3: วัดชากลกูหญ้า 2.03 182.03 0.15 
A4: บ้านส านักม่วง 1.20 181.20 0.13 
A5: สนง.นิคมฯ ดับบลิวเอชเอตะวนัออก (มาบตาพุด) 1.15 181.15 0.25 
A6: วัดหนองแฟบ 1.47 181.47 0.21 
A7: วัดมาบชลูด 1.69 181.69 0.32 
A8: สนง.นิคมฯ มาบตาพุด 1.92 181.92 0.26 
A9: บ้านมาบตาพุด 2.79 182.79 0.48 
A10: วัดโสภณวนาราม 4.18 184.18 0.66 
A11: สนง.นิคมฯ ผาแดง 1.22 181.22 0.19 
A12: บ้านเนินพยอม 3.98 183.98 0.48 
A13: บ้านบน 3.34 183.34 0.43 
A14: บ้านมาบยา 3.53 183.53 0.66 
จุดสังเกตหลัก    
15: บ้านหนองวายโสม 2.24 182.24 0.12 
16: โรงเรียนวัดเนินกระปรอก 5.25 185.25 0.19 
17: โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1.21 181.21 0.25 
มาตรฐาน 3301/ 1001/ 

หมายเหตุ :       1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป 
ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2564 
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5.2 ผลการศึกษาด้านระดับเสียง 

โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซีเป็นโครงการขยายก าลังการผลิต ซึ่งไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักร
เพ่ิมเติมแต่อย่างใด ดังนั้นจึงไม่มีเสียงที่เกิดจากระยะก่อสร้างขึ้น เพราะฉะนั้นบริษัทที่ปรึกษาจะท าการ
ประเมินเสียงในระยะด าเนินการ โดยได้ท าการตรวจวัดระดับเสียงเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม–7 กันยายน 2563 
จ านวน 1 สถานี เป็นเวลา 7 วันต่อเนื่อง (ครอบคลุมวันหยุด) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5.2-1 ส าหรับ
ต าแหน่งตรวจวัดระดับเสียงเพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวิเคราะห์และประเมินด้ านเสียง และเป็นตัวแทน
ชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง คือ ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง อยู่ทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของโครงการ โดยมีระยะทางห่างจากโครงการประมาณ 790 เมตร แสดงดังรูปที่ 5.2-1 ส าหรับ 
ผลการตรวจวัดระดับเสียง พบว่า ระดับเสียงโดยทั่วไปเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานก าหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15  
(พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ที่ก าหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
(Leq 24 hr) ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ การประเมิน 
ผลกระทบด้านระดับเสียงจะใช้ ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (Leq 5 min) ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq 1 hr) 
และระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) ในการประเมินเสียงรบกวนในระยะด าเนินการ 

ตารางท่ี 5.2-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่ศึกษา  

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบลเอ) 
ระดับเสียง 
เฉลี่ย 1 ชม. 
(Leq 1 hr.) 

ระดับเสียง 
เฉลี่ย 24 ชม. 
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง 
พ้ืนฐาน 
(L90) 

ระดับเสียง 
สูงสุด 

(Lmax) 
ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง 
ด้านทิศตะวันตก/เหนือ 
ของโครงการ 

31/8-01/9/63 42.8-67.3 56.7 38.6-54.1 53.0-106.8 
01-02/9/63 43.0-62.4 54.5 38.2-54.6 50.7-97.8 
02-03/9/63 39.2-68.3 56.4 37.9-52.6 49.8-86.2 
03-04/9/63 43.8-57.8 49.4 37.7-44.7 62.3-95.2 
04-05/9/63 42.1-64.3 54.0 37.5-52.2 63.1-94.6 
05-06/9/63 43.1-63.0 53.8 39.9-43.5 63.0-90.9 
06-07/9/63 42.1-54.6 49.3 38.3-44.4 61.6-83.7 

 39.2-68.3 49.3-56.7 37.5-54.6 50.7-106.8 
ค่ามาตรฐาน1/ - 70 - 115 

มาตรฐาน :     1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
ที่มา :    ตรวจวัดโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2563 
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1)  ระดับเสียงริมรั้วของโครงการ 

 แหล่งก าเนิดเสียงที่ส าคัญของโครงการ ได้แก่ บริเวณ Compressor House และบริเวณ Drying 
Unit ซึ่งจะติดตั้งอยู่ภายในอาคาร ซึ่งบริเวณที่มีการติดตั้งเครื่องจักรจะมีพนักงานจะเข้าไปปฏิบัติงานใน
ช่วงเวลาที่ก าหนดเท่านั้น กรณีที่เข้าไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่จะอยู่ในพ้ืนที่ใช้ระยะเวลาประมาณ 5-10 นาที/ครั้ง 
ซึ่งใน 1 วันจะเข้าไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ดังกล่าวประมาณ 8-10 ครั้ง/วัน เพื่อให้มีสัมผัสกับเสียงดังน้อยท่ีสุด  

 จากผลการตรวจวัดระดับเสียงริมรั้ว ในรายงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน  
พ.ศ. 2563 พบว่าระดับเสียงริมรั้วบริเวณด้านทิศเหนือของโครงการมีค่าสูงสุดประมาณ 61.4 เดซิเบลเอ  
ซ่ึงไม่เกินค่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ คือ 70 เดซิเบลเอ 

2)  ระดับเสียงชุมชน 

 การค านวณหาเสียงที่เกิดในระยะด าเนินการเป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการซึ่ง
ต้องควบคุมระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 
พ.ศ. 2548 ดังนั้นการประเมินระดับเสียงในระยะด าเนินการจึงใช้ค่าระดับเสียง 70 เดซิเบลเอ บริเวณริมรั้ว
โครงการเป็นตัวแทน เมื่อรวมระดับเสียงที่เกิดขึ้นข้างต้นกับระดับเสียงปัจจุบันที่เกิดขึ้น รายละเอียดดังนี้  

(1) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) 

ส าหรับระดับเสียงทั่วไปบริเวณพ้ืนที่อ่อนไหว เมื่อได้รับผลกระทบจากระดับเสียงของ
โครงการในระยะด าเนินการสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5.2-1  ผลการประเมินระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่
อ่อนไหวในระยะด าเนินการพบว่า กิจกรรมการด าเนินงานของโครงการไม่ส่งผลให้ระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่
อ่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพปัจจุบัน และระดับเสียงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไปเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70  
เดซิเบลเอ) 

ตารางท่ี 5.2-1  ผลการประเมินระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงบริเวณพื้นที่อ่อนไหว ในระยะด าเนินการ 

พ้ืนที่อ่อนไหว 
ระยะห่าง 

จากโครงการ 
(เมตร) 

ระดับเสียงปัจจุบัน 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
(Leq 24 hr) 
(เดซิเบลเอ) 

ระดับเสียง 
จากโครงการ  

บริเวณพ้ืนที่อ่อนไหว 
(เดซิเบลเอ) 

ระดับเสียงรวม 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hr)  
(เดซิเบลเอ) 

ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง 790 56.7 12.0 56.7 
มาตรฐาน1/ 70 

มาตรฐาน :      1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่15 พ.ศ. 2540 เร่ือง มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2564 
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 (2) ค่าระดับเสียงรบกวน 

การหาค่าระดับเสียงรบกวนระหว่างการด าเนินโครงการได้ด าเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนฐาน ระดับเสียงขณ ะไม่มีการรบกวน   
การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึก   
การตรวจวัดเสียงรบกวน ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ผลการศึกษา แสดงดังตารางที่ 5.2-2  
พบว่า ภายหลังด าเนินโครงการระดับเสียงรบกวนบริเวณชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง ในช่วงกลางวันมีค่าเกิน 
10 เดซิเบลเอ ของวันที่ 5 กันยายน 2563 ซึ่งพบว่าค่าที่เกิน 10 เดซิเบลเอ คิดเป็นร้อยละ 18.8 ของ  
ค่าท้ังหมดในวันที่ 5 กันยายน 2563 ส าหรับวันอ่ืนที่ผ่านมามีค่าระดับการรบกวนไมเ่กิน 10 เดซิเบลเอ ดังนั้น
ระดับเสียงในระยะด าเนินการจะมีผลกระทบต่อระดับเสียงของชุมชนในระดับต่ า 

ตารางท่ี 5.2-2 ผลการประเมินระดับเสียงรบกวนบริเวณพ้ืนที่อ่อนไหว ในระยะด าเนินการ 

พ้ืนที่อ่อนไหว 
ระยะห่างจาก 
พ้ืนที่โครงการ 

(เมตร) 

ค่าระดับการรบกวน 
ช่วงกลางวัน 
(เดซิเบลเอ) 

ค่าระดับการรบกวน 
ช่วงกลางคืน 
(เดซิเบลเอ) 

ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง 790 (-28.0)-19.2 (-7.2)-7.0 
มาตรฐาน 1/ 10 

มาตรฐาน :  1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดับเสียงรบกวน 
ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2564 

5.3  ผลการศึกษาด้านการใช้น้ า 

1)  แหล่งน้ าใช้ 

โครงการจะรบัน้ าใส และน้ าประปาจากนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) 
และน้ าปราศจากแร่ธาตุ จากบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด  

2)  ปริมาณการใช้น้ า 

การใช้น้ าภายในโครงการ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ น้ าใช้อาคารส านักงาน น้ าใช้โรงอาหาร น้ าใช้
ในกระบวนการผลิต น้ าใช้ระบบเสริมการผลิต และน้ าใช้รดพ้ืนที่สีเขียวทั้งนี้  ก่อนขยายก าลังการผลิต  
ความต้องการใช้น้ าทั้งหมดสูงสุด 2,422.742 ลูกบาศก์เมตร/วัน ภายหลังขยายมีความต้องการใช้น้ าทั้งหมด
สูงสุด 2 ,811.7096 ลูกบาศก์เมตร/วัน (เพ่ิมขึ้น 388.9676 ลูกบาศก์เมตร/วัน) ซึ่งจากการประเมิน
ความสามารถการจ่ายน้ าประปา และน้ าปราศจากแร่ธาตุให้กับโครงการ พบว่านิคมอุตสาหกรรมดับบลิว 
เอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด สามารถจ่ายน้ าให้ได้อย่าง
เพียงพอ จึงคาดว่าภายหลังขยายก าลังการผลิตของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ าของชุมชน
ในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 
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5.4 ผลการศึกษาด้านคุณภาพน้ า 

 การด าเนินการของโครงการ จะใช้น้ าใส และน้ าประปาจากนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก 
(มาบตาพุด) และน้ าปราศจากแร่ธาตุ จากบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด  ทั้งนี้การประเมิน 
ผลกระทบด้านคุณภาพน้ ามีการพิจารณาถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการจัดการน้ าเสีย /น้ าทิ้งของโครงการ 
รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อคุณภาพน้ าของแหล่งน้ าที่อยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 

1)  น้ าเสียจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน น้ าเสียจะถูกรวบรวมเข้าระบบน้ าเสียส าเร็จรูป 
ขนาด 3 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 ชุด และขนาด 0.6 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 5 ชุด และส่งไปยังบ่อตรวจ
คุณภาพน้ าทิ้ง ขนาด 160 ลูกบาศก์เมตร กรณีค่าน้ าทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ จะระบายสู่ระบบบ าบัด 
น้ าเสียส่วนกลางของนิคมฯ ซึ่งปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นภายหลังขยายก าลังการผลิตประมาณ 5.0144 
ลูกบาศก์เมตร/วัน 

2)  น้ าเสียจากโรงอาหาร น้ าเสียจะถูกรวบรวมเข้าถังดักไขมัน ขนาด 0.06 ลูกบาศก์เมตร จ านวน  
2 ถัง และส่งไปยังบ่อตรวจคุณภาพน้ าทิ้ง ขนาด 160 ลูกบาศก์เมตร กรณีค่าน้ าทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ  
จะระบายสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมฯ ซึ่งปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นภายหลังขยายก าลังการผลิต
ประมาณ 0.56 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

3)  น้ าเสียจากกระบวนการผลิต สามารถแบ่งได้ดังนี้ 

(1)  น้ าล้างผลิตภัณฑ์ CPVC (Washing) น้ าเสียจะถูกรวบรวมเข้าถังปรับสภาพให้เป็นกลาง 
ขนาด 72 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 3 ชุด และส่งไปยัง TDS Tank ขนาด 92.8 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 2 ถัง 
ก่อนส่งไปยังบ่อตรวจคุณภาพน้ าทิ้ง ขนาด 92.8 ลูกบาศก์เมตร กรณีค่าน้ าทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ จะ
ระบายสู่บ่อพักน้ าท้ิงของนิคมฯซึ่งมีขนาด 13,000 ลูกบาศก์เมตร 

(2)  น้ าจากขั้นตอนแยกน้ า (Dehydration) น้ าเสียจะถูกรวบรวมเข้าถังปรับสภาพให้เป็น
กลาง ขนาด 72 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 3 ชุด และส่งไปยัง TDS Tank ขนาด 92.8 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 2 
ถัง ก่อนส่งไปยังบ่อตรวจคุณภาพน้ าทิ้ง ขนาด 92.8 ลูกบาศก์เมตร กรณีค่าน้ าทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ จะ
ระบายสู่บ่อพักน้ าท้ิงของนิคมฯซึ่งมีขนาด 13,000 ลูกบาศก์เมตร 

(3)  น้ าจากระบบ Wet Scrubber น้ าเสียจะถูกรวบรวมเข้าถังปรับสภาพให้เป็นกลาง ขนาด 
72 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 3 ชุด และส่งไปยัง TDS Tank ขนาด 92.8 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 2 ถัง ก่อนส่งไป
ยังบ่อตรวจคุณภาพน้ าทิ้ง ขนาด 92.8 ลูกบาศก์เมตร กรณีค่าน้ าทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ จะระบายสู่บ่อพัก
น้ าทิ้งของนิคมฯซึ่งมีขนาด 13,000 ลูกบาศก์เมตร 

(4)  น้ าจากหน่วยก าจัดคลอรีน  น้ าเสียจะถูกรวบรวมเข้าถัง NaOH Storage ขนาด 20.6 
ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 ถัง และส่งไปยัง TDS Tank ขนาด 92.8 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 2 ถัง ก่อนส่งไปยัง
บ่อตรวจคุณภาพน้ าทิ้ง ขนาด 92.8 ลูกบาศก์เมตร กรณีค่าน้ าทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ จะระบายสู่บ่อพักน้ า
ทิ้งของนิคมฯซึ่งมีขนาด 13,000 ลูกบาศก์เมตร 

(5)  น้ าล้างย้อนระบบกรอง รวบรวมเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ าทิ้ง ขนาด 160 ลูกบาศก์เมตร 
กรณีค่าน้ าทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ จะระบายสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมฯ 
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(6)  น้ าจากหอผลิตน้ าหล่อเย็น รวบรวมเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ าทิ้ง ขนาด 160 ลูกบาศก์เมตร 
กรณีค่าน้ าทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ จะระบายสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมฯ 

(7)  น้ าจากเตรียมสารละลาย NaOH รวบรวมเข้าถังปรับสภาพให้เป็นกลาง และส่งไปยัง TDS 
Tank ขนาด 92.8 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 2 ถัง ก่อนส่งไปยังบ่อตรวจคุณภาพน้ าทิ้ง ขนาด 92.8 ลูกบาศก์
เมตร กรณีค่าน้ าทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ จะระบายสู่บ่อพักน้ าทิ้งของนิคมฯซึ่งมีขนาด 13,000 ลูกบาศก์
เมตร  

จากการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของนิคมในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2563 พบว่า มีปริมาณน้ าเสียที่เข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคม เฉลี่ย 24,564 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
(นิคมสามารถรองรับน้ าเสียได้สูงสุด 60,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน) ดังนั้น นิคมยังคงสามารถรองรับน้ าเสียของ
โครงการได้อย่างเพียงพอ และจากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเลซึ่งเป็นแหล่งรองรับน้ าทิ้งสุดท้ายของนิคม 
บริเวณห่างจากปากคลองบางเบิด 500 เมตร พบว่า น้ าทะเลมีค่าโลหะหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ า
ทะเลที่ก าหนดไว้   

5.5 ผลการศึกษาด้านคมนาคม 

บริษัทที่ปรึกษาได้ท าการศึกษาปริมาณการจราจรของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ถนนทางหลวง
หมายเลข 36 และถนนทางหลวงหมายเลข 3191 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่โครงการใช้ในการขนส่ง โดยอ้างอิง
ตามข้อมูลรายงานปริมาณการจราจรบนทางหลวง ช่วงปี 2558-2562 ของส านักอ านวยความปลอดภัย  
กรมทางหลวง ทั้งนี้ในการประเมินผลกระทบด้านการจราจร บริษัทที่ปรึกษาได้เลือกจุดตรวจวัดปริมาณ
การจราจรเป็นตัวแทนในการประเมินดังนี้ 

1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ใช้ข้อมูลการตรวจวัดบริเวณกิโลเมตรที่ 206+000 (มาบตาพุด-
ระยอง) เป็นตัวแทนเส้นทางคมนาคมสายหลักเข้าสู่พื้นที่โครงการ 

2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 ใช้ข้อมูลการตรวจวัดบริเวณกิโลเมตรที่ 37+087 (มาบข่า-ทับมา) 
เป็นตัวแทน 

3) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3191 ใช้ข้อมูลการตรวจวัดบริเวณกิโลเมตรที่ 0+500 (มาบตาพุด-
แยกพัฒนานิคม) เป็นตัวแทน แสดงดังรูปที่ 5.5-1 

ส าหรับปริมาณยานพาหนะที่เกิดข้ึนภายหลังขยายก าลังการผลิตของโครงการ สามารถสรุปไดต้ารางท่ี 
5.5-1 รายละเอียดดังนี้  
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รูปที่ 5.5-1 เส้นทางคมนาคมสายหลักเข้าสู่พื้นที่โครงการ 
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ตารางท่ี 5.5-1 ปริมาณการขนส่งที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

กิจกรรมการขนส่ง ชนิดรถขนส่ง PCEs1/ 
ระยะด าเนินการ 

คัน/วัน เท่ียว/วัน PCU/วัน2/ PCU/ชั่วโมง 
- คนงาน-พนักงาน3/ รถจักรยานยนต ์ 0.33 24 48 15.84 4.0 

รถยนต ์ 1.0 23 46 46 11.5 
รถตู้รับ-ส่งพนักงาน 1.0 11 22 22 5.5 

รวม 58 116 83.84 21.0 
- รถขนส่งวัตถุดิบ-สารเคมี3/ รถบรรทุก 18 ล้อ 2.5 6 12 30 1.5 

รถบรรทุก 6 ล้อ 1.5 1 2 3 0.2 
- รถขนส่งผลิตภณัฑ์3/ รถบรรทุก 18 ลอ้ 2.5 10 20 50 2.5 
- รถขนส่งผลิตภณัฑ์พลอยได้3/ รถบรรทุก 18 ล้อ 2.5 1 2 5 0.3 
- รถขนส่งกากของเสีย3/ รถบรรทุก 10 ล้อ 2.5 1 2 5 0.3 

รวม 19 38 93 4.8 
หมายเหตุ :  1/ PCEs =  passenger car equivalents (PCEs) ซ่ึงเป็นปัจจัยตัวคูณเพื่อแปลงหนว่ยจากรถแต่ละชนิดให้อยู่ในหน่วยเดียวกนัคือรถส่วนบุคคลหรือ passenger car unit (PCU) 
  2/ PCU/วัน = เที่ยว/วัน x PCEs 
  3/ ปริมาณการขนส่งวัตถุดิบและผลิตภณัฑ์ของโครงการก าหนดให้มีการขนส่ง 20 ชั่วโมง/วัน (งดการขนส่งในชั่วโมงเร่งด่วน)  

และรถรับส่งพนักงานก าหนดให้มีการขนส่ง 4 ชั่วโมง/วัน (ช่วงเช้า 06.00-08.00 น. และช่วงเย็น 17.00-19.00 น.) 
ที่มา :   บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2564 
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5.5.1  ผลการศึกษา 

 ส าหรับการประเมินความหนาแน่นของปริมาณการจราจรที่เพ่ิมขึ้นบนเส้นทางต่างๆ ภายหลัง
ขยายก าลังการผลิต โดยปริมาณจราจรที่เพ่ิมข้ึนเกิดจากรถรับ-ส่งคนงานของโครงการ และปริมาณการจราจร
ที่เพ่ิมข้ึนมาจากการขนส่งผลิตภัณฑ์ รายละเอียดังนี้ 

1)  ทางหลวงหมายเลข 3 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 206+00 (มาบตาพุด-ระยอง) 

(1)  ทางหลวงหมายเลข 3 (ขาเข้า) 

- ช่วงเวลาเร่งด่วน พบว่าสภาพการจราจรภายหลังขยายก าลังการผลิตในปีแรก 
พ.ศ. 2564 ขาเข้ามีปริมาณจราจร 3,594 PCU/ชั่วโมง มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.90 สภาพการจราจร 
มีความหนาแน่นมาก เมื่อพิจารณาปริมาณการจราจรที่เพ่ิมข้ึนอาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินการที่มีการ
รับส่งพนักงาน  

- นอกช่วงเวลาเร่งด่วน พบว่า สภาพการจราจรภายหลังขยายก าลังการผลิตใน 
ปีแรก พ.ศ. 2564 มีปริมาณจราจร 2,089 PCU/ชั่วโมง มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.52 สภาพการจราจรมี
ความคล่องตัวดี 

(2)  ทางหลวงหมายเลข 3 (ขาออก) 

- ช่วงเวลาเร่งด่วน พบว่าสภาพการจราจรภายหลังขยายก าลังการผลิตในปีแรก 
พ.ศ. 2564 ขาเข้ามีปริมาณจราจร 3,306 PCU/ชั่วโมง มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.83 สภาพการจราจรมี
ความหนาแน่น เมื่อพิจารณาปริมาณการจราจรที่เพ่ิมขึ้นอาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินการที่มีการรับส่ง
พนักงาน  

- นอกช่วงเวลาเร่งด่วน พบว่า สภาพการจราจรภายหลังขยายก าลังการผลิตใน 
ปีแรก พ.ศ. 2564 มีปริมาณจราจร 1,921 PCU/ชั่วโมง มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.48 สภาพการจราจรมี
ความคล่องตัวดี  

เมื่อพิจารณาผลกระทบจากกิจกรรมการด าเนินงานของโครงการต่อสภาพการจราจร
ของทางหลวงหมายเลข 3 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 206+00 (มาบตาพุด-ระยอง) ทั้งขาเข้า-ขาออกในช่วงเวลา
เร่งด่วนและนอกเวลาเร่งด่วน พบว่า ปริมาณการจราจรที่เพ่ิมขึ้นส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจราจร
ในช่วงเวลาเร่งด่วน และนอกช่วงเวลาเร่งด่วนเล็กน้อย เนื่องจากค่า  V/C Ratio เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแบบ 
ไม่มีนัยส าคัญ แต่ปัจจุบันในช่วงเวลาเร่งด่วนมีปริมาณการจราจรเกินเกณฑ์ความสามารถในการรองรับของ
ถนนอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม โครงการต้องควบคุมดูแลให้พนักงานของโครงการ และพนักงานขับรถขนส่ง
วัตถุดิบ-ผลิตภัณฑ์ด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

2)  ทางหลวงหมายเลข 36 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 37+087 (มาบข่า-ทับมา) 

(1)  ทางหลวงหมายเลข 36 (ขาเข้า) 

- ช่วงเวลาเร่งด่วน พบว่าสภาพการจราจรภายหลังขยายก าลังการผลิตในปีแรก 
พ.ศ. 2564 ขาเข้ามีปริมาณจราจร 2,190 PCU/ชั่วโมง มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.37 สภาพการจราจรมี
ความคล่องตัวดี  
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- นอกช่วงเวลาเร่งด่วน พบว่า สภาพการจราจรภายหลังขยายก าลังการผลิตในปี
แรก พ.ศ. 2564 มีปริมาณจราจร 1,282 PCU/ชั่วโมง มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.21 สภาพการจราจรมีความ
คล่องตัวดีมาก 

(2)  ทางหลวงหมายเลข 36 (ขาออก) 

- ช่วงเวลาเร่งด่วน พบว่าสภาพการจราจรภายหลังขยายก าลังการผลิตในปีแรก 
พ.ศ. 2564 ขาเข้ามีปริมาณจราจร 2,824 PCU/ชั่วโมง มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.47 สภาพการจราจรมี
ความหนาแน่น เมื่อพิจารณาปริมาณการจราจรที่เพ่ิมขึ้นอาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินการที่มีการรับส่ง
พนักงาน  

- นอกช่วงเวลาเร่งด่วน พบว่า สภาพการจราจรภายหลังขยายก าลังการผลิตในปี
แรก พ.ศ. 2564 มีปริมาณจราจร 1,640 PCU/ชั่วโมง มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.27 สภาพการจราจรมีความ
คล่องตัวดีมาก 

เมื่อพิจารณาผลกระทบจากกิจกรรมการด าเนินงานของโครงการต่อสภาพ
การจราจรของทางหลวงหมายเลข 36 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 37+087 (มาบข่า-ทับมา) ทั้งขาเข้า-ขาออกใน
ช่วงเวลาเร่งด่วนและนอกเวลาเร่งด่วน พบว่า ปริมาณการจราจรที่เพ่ิมขึ้นส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพ
การจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน และนอกช่วงเวลาเร่งด่วนเล็กน้อย เนื่องจากค่า  V/C Ratio เปลี่ยนแปลง
เล็กน้อยแบบไม่มีนัยส าคัญ โดยปัจจุบันในช่วงเวลาเร่งด่วนมีปริมาณการจราจรอยู่ในเกณฑ์ความสามารถใน
การรองรับของถนนอยู่แล้ว ซึ่งสภาพการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน และนอกช่วงเวลาเร่งด่วนคาดว่าอยู่ใน
ระดับต่ า 

3)  ทางหลวงหมายเลข 3191 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 0+500 (มาบตาพุด-แยกพัฒนา
นิคม) 

(1)  ทางหลวงหมายเลข 3191 (ขาเข้า) 

- ช่วงเวลาเร่งด่วน พบว่าสภาพการจราจรภายหลังขยายก าลังการผลิตในปีแรก 
พ.ศ. 2564 ขาเข้ามีปริมาณจราจร 6,383 PCU/ชั่วโมง มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.80 สภาพการจราจรมี
ความหนาแน่น เมื่อพิจารณาปริมาณการจราจรที่เพ่ิมขึ้นอาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินการที่มีการรับส่ง
พนักงาน  

- นอกช่วงเวลาเร่งด่วน พบว่า สภาพการจราจรภายหลังขยายก าลังการผลิตในปี
แรก พ.ศ. 2564 มีปริมาณจราจร 3,716 PCU/ชั่วโมง มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.46 สภาพการจราจรมีความ
คล่องตัวดี 

(2)  ทางหลวงหมายเลข 3191 (ขาออก) 

- ช่วงเวลาเร่งด่วน พบว่าสภาพการจราจรภายหลังขยายก าลังการผลิตในปีแรก 
พ.ศ. 2564 ขาเข้ามีปริมาณจราจร 6,683 PCU/ชั่วโมง มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 1.11 สภาพการจราจรมี
ความหนาแน่นมาก เมื่อพิจารณาปริมาณการจราจรที่เพ่ิมขึ้นอาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินการที่มีการ
รับส่งพนักงาน  
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- นอกช่วงเวลาเร่งด่วน พบว่า สภาพการจราจรภายหลังขยายก าลังการผลิตใน 
ปีแรก พ.ศ. 2564 มีปริมาณจราจร 3,891 PCU/ชั่วโมง มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.65 สภาพการจราจรมี
ความคล่องตัวพอใช้ 

เมื่อพิจารณาผลกระทบจากกิจกรรมการด าเนินงานของโครงการต่อสภาพการจราจรของ
ทางหลวงหมายเลข 3191 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 0+500 (มาบตาพุด-แยกพัฒนานิคม) ทั้งขาเข้า-ขาออกใน
ช่วงเวลาเร่งด่วนและนอกเวลาเร่งด่วน พบว่า ปริมาณการจราจรที่เพ่ิมขึ้นส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพ
การจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน และนอกช่วงเวลาเร่งด่วนเล็กน้อย เนื่องจากค่า  V/C Ratio เปลี่ยนแปลง
เล็กน้อยแบบไม่มีนัยส าคัญ แต่ปัจจุบันในช่วงเวลาเร่งด่วนมีปริมาณการจราจรเกินเกณฑ์ความสามารถในการ
รองรับของถนนอยู่แล้ว ดังนั้นโครงการต้องควบคุมดูแลให้พนักงานของโครงการ และพนักงานขับรถขนส่ง
วัตถุดิบ-ผลิตภัณฑ์ด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

5.6 ผลการศึกษาด้านการจัดการของเสีย 

ของเสียที่เกิดขึ้นในช่วงด าเนินการจะมีแหล่งก าเนิดหลักจาก 3 แหล่ง คือของเสียจากส านักงาน  
ของเสียจากกระบวนการผลิต และของเสียอันตรายจากงานซ่อมบ ารุง จากรายงานเล่มเดิมที่เคยได้รับความ
เห็นชอบปี 2560 ซึ่งพ้ืนที่เก็บของเสียของโครงการเป็นอาคารที่มีหลังคาปกคลุมอย่างมิดชิด เพ่ือป้องกัน 
น้ าเสียปนเปื้อน นอกจากนี้ โครงการได้ท าการคัดแยกขยะแต่ละประเภทออกจากกันอย่างชัดเจนบริเวณพ้ืนที่
จัดเก็บ 

1) มูลฝอยและของเสียจากพนักงาน ขยะมูลฝอยและของเสียจากพนักงาน แบ่งได้เป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ ขยะมูลฝอยจากกิจกรรมอุปโภค-บริโภค และขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ ปัจจุบันมีขยะทั่วไป
ปริมาณ 20.20 ตัน/ปี และขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ปริมาณ 0.63 ตัน/ปี ภายหลังขยายมีปริมาณ
ขยะมูลฝอยทั่วไป 22.25 ตัน/ปี และและขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ มีปริมาณ 0.76 ตัน/ปี โดยจะ
จัดเตรียมถังขยะแบบแยกประเภทไว้ตามพ้ืนที่ต่างๆ ภายในโครงการอย่างทั่วถึง โดยจะจัดแยกเป็นขยะ  
ที่สามารถน าไป recycle ได้ เช่น พลาสติก แก้ว และกระดาษ ในส่วนขยะที่ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
จะรวบรวมแล้วขนย้ายน าไปก าจัดที่เทศบาลมาบตาพุด ในส่วนขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้โครงการ 
จะท าการคัดแยกและจ าหน่ายต่อให้กับบริษัทเพ็ชรรุ่ง เจริญกิจ จ ากัด ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

2) ของเสียจากกระบวนการผลิต ของเสียจากการผลิตในโครงการ คือ บรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว  
พาเลทที่ช ารุด ปัจจุบันมีปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วประมาณ 41.25 ตัน/ปี และพาเลทที่ช ารุดประมาณ 
19.80 ตัน/ปี ภายหลังขยายมีปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วประมาณ 50.55 ตัน/ปี   และพาเลทที่ช ารุด
ประมาณ 24.48 ตัน/ปี แล้วรวบรวมให้บริษัทเพ็ชรรุ่ง เจริญกิจ จ ากัด และบริษัท ว.วิทยา บรรจุภัณฑ์ จ ากัด
ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก าจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

3) ของเสียอันตราย ขยะมูลฝอยจากการซ่อมบ ารุง ได้แก่ น้ ามันเครื่องใช้แล้ว กระป๋องสีสเปรย์ 
หลอดไฟใช้แล้ว เป็นต้น ปัจจุบันมีปริมาณ 4.51 ตัน/ปี ภายหลังขยายมีปริมาณ 5.53 ตัน/ปี โดยจะ ไว้ภายใน
อาคารเก็บของเสียอันตรายแล้วรวบรวมให้บริษัท เวสต์ เมเนจเม้นท์ สยาม จ ากัด (WMS) ที่ได้รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก าจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
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จากการประเมินความสามารถในการเก็บขยะมูลฝอยทั่วไปของเทศบาลมาบตาพุดให้บริหารจัดเก็บมูล
ฝอยครอบคลุมพ้ืนที่ 38 ชุมชน มีรถเก็บขนขยะมูลฝอย จ านวน 27 คัน และพนักงานในการเก็บขนจ านวน 
80 คน อัตราการใช้งาน 1-2 เที่ยว/วัน โดยทางเทศบาลจะส่งไปก าจัดยังศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบ
วงจร จังหวัดระยอง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.ระยอง) อยู่ห่างจากเทศบาลเมืองมาบตาพุด
ประมาณ 20 กิโลเมตร ปัจจุบันมีขยะเข้าสู่ศูนย์คัดแยกขยะประมาณวันละ 1,200 ตัน/วัน มีโรงคัดแยกขยะ
ซึ่งสามารถคัดขยะได้เพียงวันละ 200 ตัน/วัน คงเหลือขยะมูลฝอยที่ต้องน าไปฝังกลบวันละประมาณ 1,000 
ตัน/วัน ในอนาคตองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจะร่วมกับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด 
(มหาชน) (บริษัทในกลุ่ม ปตท.) พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่มุ่งไปสู่เทคโนโลยีการแปลงขยะมูลฝอย
เป็นพลังงาน (Waste to Energy)  

5.7 ผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจ-สังคม 

5.7.1   ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

การประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ-สังคมของโครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated 
Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด  
(S and L Specialty Polymers Co., Ltd) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) 
ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง บนเนื้อที่ประมาณ 16 ไร่ 1.5 ตารางวา จะพิจารณาคุณค่า
ต่อคุณภาพชีวิต และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ โดยน าข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็นระดับ
ครวัเรือนในพ้ืนที่ศึกษา ระดับผู้น าชุมชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งจากการประชุมรับฟังความคิดเห็น 
และปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบจากการด าเนินกิจการ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ มาเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการประเมินผลกระทบด้านสภาพเศรษฐกิจ -สังคม เพ่ือให้การประเมินผลกระทบ 
มีความครบถ้วนและชัดเจน แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านประชากร และด้านสังคม วิถีการ
ด าเนินชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1)  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 

จากการรวบรวมข้อมูลสถิติของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดระยอง ณ ราคาประจ าปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวม 1,045,697 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมามูลค่ากว่า 55,489 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.25  
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่มาจากสาขาอุตสาหกรรม มีมูลค่า 473,613 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 9,360 
ล้านบาท หรือร้อยละ 3.64 รองลงมาคือ สาขาเหมืองแร่และเหมืองหิน มีมูลค่า 281,800 ล้านบาท ลดลง
จากปีที่ผ่านมา 26,148 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 2.56 และสาขาการไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ า และเครื่องปรับ  
อากาศ มีมูลค่า 83,220 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 9,525 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.23 ตามล าดับ 

ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีชั้นสูง
และนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในระยะ 20 ปีข้างหน้า ตามกรอบการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตระหนักถึง
ความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าส ามะโนอุตสาหกรรมขึ้นเพ่ือให้ประเทศมีข้อมูลสถิติพ้ืนฐานที่ส าคัญทางด้าน
อุตสาหกรรมการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือภาครัฐและเอกชนใช้ในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก 
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ด้านอุตสาหกรรม คาดว่า การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของจังหวัดระยองจะเติบโตขึ้น  
อีกมาก เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลสนับสนุนการลงทุนของต่างชาติหรือผู้ประกอบการในประเทศต่อเนื่อง
จากโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก เป็นโครงการพัฒนาระเบียงเศรษกิจภาคตะวันออก ปัจจุบัน
พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศทุกชนิด มีเม็ดเงินลงทุน
เอกชนในภาคอุตสาหกรรมมูลค่า 1.9 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ 36 ของประเทศ ทั้งนี้  ในส่วนของจังหวัด
ระยองก าหนดให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมพลังงานพ้ืนที่มาบตาพุด เป็น 1 ใน 5 ด้าน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีในทวีปเอเชีย และศูนย์กลางด้านโรงกลั่นน้ ามันและพลังงานในประเทศไทยพัฒนาสู่
การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพ 

โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย 
ครั้งที่ 1) บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด (S and L Specialty Polymers Co., Ltd) 
จะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นในด้านการกระจายรายได้ของชุมชนผ่านการใช้จ่ายของ
พนักงานในรูปแบบของเงินเดือนไปยังร้านค้าต่าง ๆ แหล่งสาธารณูปโภค และธุรกิจด้านที่พักอาศัย เป็นต้น 
ซึ่งในช่วงระยะเวลาด าเนินการคาดว่าจะมีพนักงานในส่วนพนักงานประจ าและพนักงานจ้างเหมารวมทั้งหมด
ประมาณ 82 คน ประกอบด้วย แผนกควบคุมคุณภาพ/ตรวจสอบคุณภาพ แผนกวางแผนการผลิต แผนกการ
ผลิตและวิศวกรรม และแผนกแมชชีน เป็นต้น ซึ่งหากประมาณการเงินหมุนเวียนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วง
ด าเนินการจากอัตราค่าจ้างต่ าสุดวันละ 335 บาท/คน/วัน ไม่รวมค่าล่วงเวลา และไม่ได้พิจารณาพนักงานที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกล เป็นต้น จะมีเงินหมุนเวียนในท้องถิ่นจาก
คนงาน/พนักงานที่เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า 814,050 บาท/เดือน หรือ 297,128,250 บาท/ปี  

ปัจจุบันโครงการมีพนักงานทั้งหมด 82 คน แม้การพัฒนาโครงการจะสามารถรองรับ 
การเพ่ิมขึ้นของแรงงานได้ไม่มากนัก แต่ประชาชนในพ้ืนที่ยังคาดหวังว่าโครงการจะสามารถช่วยให้สภาพ
เศรษฐกิจของท้องถิ่นดีขึ้นและท าให้ชุมชนเจริญขึ้น การจ้างแรงงานในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น มีอาชีพเสริมเพ่ิมขึ้น เช่น 
ค้าขาย รับจ้างฯ และลดปัญหาการว่างงานของประชาชนในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับผลการส ารวจสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนระดับครัวเรือนโดยรอบพ้ืนที่โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร  
ด้านผลประโยชน์-ผลดีที่คาดว่าจะได้รับมากที่สุด ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจในชุมชน/ท้องถิ่นดีขึ้นมากที่สุด  
ร้อยละ 79.1 รองลงมาคือ มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมชุมชน ร้อยละ 78.5และมีการจ้างแรงงานในพ้ืนที่ 
คนในพ้ืนที่มีอาชีพเสริม/มีงานท า ร้อยละ 75.5 ตามล าดับ ดังนั้นการด าเนินงานในระยะด าเนินการคาดว่าจะ
ส่งผลกระทบด้านบวกต่อเศรษฐกิจในระดับปานกลาง 

2)  ผลกระทบด้านประชากร 

ในช่วงระยะด าเนินการ โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride 
Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่  1) บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้  โพลิเมอร์ จ ากัด (S and L Specialty 
Polymers Co., Ltd) ซึ่งปัจจุบันโครงการมีพนักงานทั้งหมด 82 คน เป็นพนักงานประจ า จ านวน 52 คน และ
พนักงานจ้างเหมา จ านวน 30 คน โดยโครงการจะพิจารณารับคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความ
ต้องการเข้าท างานเป็นอันดับแรก ยกเว้นผู้เข้ามาท างานในต าแหน่งเชี่ยวชาญอาจใช้แรงงานจากที่อ่ืนและ
ผู้รับเหมาต้องท าการตรวจสอบประวัติแรงงานก่อนเข้าท างาน รวมทั้งจัดท าประวัติแรงงาน โดยท าหนังสือ
แจ้งอย่างเป็นทางการไปยังหน่วยงานท้องถิ่น/ผู้น าชุมชนเพ่ือประชาสัมพันธ์รายละเอียดต าแหน่งงานว่าง/
ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
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จึงคาดว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก  
แต่หากแรงงานในพ้ืนที่ไม่เพียงพอ โครงการมีความจ าเป็นต้องจ้างแรงงานต่างถ่ินเข้ามา ซึ่งแรงงานต่างถ่ินนั้น
อาจมีสมาชิกในครอบครัวย้ายถิ่นติดตามมาด้วย สมมติให้พนักงาน 1 คน มีสมาชิกในครอบครัวติดตาม 
รวมกันประมาณ 3 คน ส่งผลให้ช่วงด าเนินการมีคนเข้ามาพักอาศัยในพ้ืนที่ศึกษาเพ่ิมสูงสุดประมาณ 243 คน 
และคาดว่าแรงงาน/พนักงานจะเข้ามาพักในพ้ืนที่ต าบลห้วยโป่ง เนื่องจากเป็นที่ตั้งโครงการ ดังนั้นจากการ
คาดการณ์ประชากรในอนาคต โดยพิจารณาจากอัตราการเพ่ิมประชากรในปี พ.ศ. 2562 ข้อสมมติฐานว่า
อัตราเพ่ิมของประชากรคงที่ตลอดช่วงเวลาของการคาดการณ์จ านวนประชากร พบว่า เทศบาลเมืองมาบตาพุด  
มีประชากร 70,714 คนความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 427.11 คน/ตารางกิโลเมตร เมื่อรวมพนักงาน
และสมาชิกในครอบครัว จะเท่ากับ 70,957 คน ความหนาแน่นประชากรพ้ืนที่ จะเท่ากับ 428.57 คน/ตาราง
กิโลเมตร อาจท าให้ความหนาแน่นของประชากรในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น เล็กน้อย เกิดการขยายตัวของชุมชนบ้าง
เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม เพ่ือป้องกันปัญหาการแย่งใช้ระบบสาธารณูปโภค โครงการได้มีการจัดการระบบ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของโครงการรวมถึงพนักงาน/แรงงานได้อย่าง
เพียงพอ รวมถึงการสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของท้องถิ่น ในรูปแบบของภาษีบ ารุงท้องถิ่น 
และกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ดังนั้นจึงคาดว่าการด าเนินงานของโครงการจะส่งผลกระทบด้านประชากรใน
ระดับต่ า  

  3)  ผลกระทบด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม 

   สังคมและวัฒนธรรมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้รูปแบบทางสังคม
และวิถีชีวิตของมนุษย์ทั้งที่เป็นวัตถุและไม่ใช้วัตถุเปลี่ยนแปลงไป โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการตอบสนอง
ความต้องการของมนุษย์เพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น น ามาซึ่งปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด 
ปัญหาความยากจน ปัญหาครอบครัว ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น ที่เกิดควบคู่กับการขยายตัวของภาค 
อุตสาหกรรม อีกทั้งท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของผู้คนในท้องถิ่นต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา เกิดความ
ซับซ้อนทางเศรษฐกิจและสังคม และเกิดกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลาย  

การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ เป็นสาเหตุหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม 
และวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน เนื่องจากความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันระหว่างการประกอบอาชีพและการ
ด ารงชีวิตของประชาชนในชุมชน จากผลการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน
ระดับครัวเรือนในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ พบว่า ปัญหาด้านสังคมที่พบในชุมชนมากที่สุด คือ 
ปัญหาแรงงานต่างถิ่น ร้อยละ 47.5 รองลงมาคือ การลักขโมย ร้อยละ 31.1 และแรงงานข้ามชาติ ร้อยละ 27.5 
ตามล าดับ ทั้งนี้การเข้ามาของแรงงานต่างถิ่นและครอบครัว อาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมหรือเพ่ิมความรุนแรง
ของปัญหาสังคมเดิมที่มีอยู่ในพ้ืนที่ เช่น การลักขโมย อาชญากรรม เป็นต้น อีกทั้งอาจส่งผลให้วิถีชีวิตหรือ
พฤติกรรมทางสังคมของประชาชนในชุมชนเปลี่ยนแปลงจากเดิม ซึ่งโครงการได้ก าหนดให้ผู้รับเหมาจัดหา
แรงงานโดยพิจารณาแรงงานที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นเป็นหลักเพ่ือป้องกันปัญหาด้านสังคม ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน แต่เนื่องจากพ้ืนฐานวัฒนธรรม โดยส่วนใหญ่มาจากความเชื่อและศาสนา 
ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ถือเป็นศาสนที่มีผู้คนนับถือมากที่สุดในประเทศไทย แม้จะมี
แรงงานต่างถิ่นที่มาจากต่างภูมิภาค ก็ไม่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน
มากนัก ทั้งนี้ เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่มานานแล้ว ประชาชนมีความคุ้นชินกับการเคลื่อนย้าย
แรงงานของแรงงานต่างถิ่น ที่เข้ามาท างานในพ้ืนที่/พ้ืนที่ใกล้เคียง วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนมี
การเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก  
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5.8 ผลการศึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พิจารณาในประเด็นที่ส าคัญ และเกี่ยวข้องกับโครงการ  
ซึ่งปกติพนักงานจะท างานภายในห้องควบคุมและติดตั้งระบบปรับอากาศเพ่ือป้องกันเสียงและความร้อนจาก
กระบวนการผลิต ยกเว้นกรณีที่ต้องออกนอกห้องควบคุมซึ่งจะใช้เวลาไม่นานนัก โดยโครงการได้จัดให้มี
มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระยะด าเนินการทั้งในส่วนของการควบคุมสภาวะแวดล้อม 
ในการท างาน เช่น ระดับเสียง แสงสว่าง ความร้อน เป็นต้น ให้เป็นไปตามมาตรฐานก าหนด รวมทั้งจัดให้มี
อุปกรณ์ความปลอดภัยส าหรับพนักงานและที่ติดตั้งอยู่บริเวณโครงการอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีและ
ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินอย่างสม่ าเสมอ 

ส าหรับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการในช่วงปี 2560-2563 พบว่า อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด อย่างไรก็ตามโครงการได้ก าหนดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคลทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน 

ส าหรับผลตรวจวัดเสียงในบริเวณพ้ืนที่ท างาน ในช่วงปี 2560-2563 พบว่าเสียงส่วนใหญ่มีค่าเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ยกเว้นระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง บริเวณ Compressor House ทั้งนี้บริเวณที่
มีเสียงดังเกินเกณฑ์มาตรฐานได้ติดตั้งอยู่ภายในอาคาร และไม่มีพนักงานท างานอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้โครงการ
ได้ก าหนดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลทุกครั้ง รวมทั้ง
จัดท าโครงการอนุรักษ์การได้ยินโดยท าการทบทวนทุก 3 ปี 

5.9 ผลการศึกษาด้านสุขภาพ   

การพัฒนาโครงการฯ ของบริษัทฯ เข้าข่ายที่จะต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  
แต่ไม่เข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่าง
รุนแรง ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562  
ถึงแม้ว่าลักษณะโครงการจะไม่เข้าข่ายโครงการที ่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงตาม
ประกาศฯ ดังกล่าวข้างต้น แต่เพ่ือให้การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมีความรอบด้านและครอบคลุม
ประเด็นสุขภาพ โครงการจึงได้พิจารณาประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดยใช้แนวทางการประเมิน  
ผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ ่งแวดล้อมของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เมษายน 2556) และ
แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับโครงการ กระทรวงสาธารณสุข (2552)  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณากิจกรรมการด าเนินโครงการ พบว่า แหล่งก าเนิดมลพิษที่ส าคัญของโครงการเกิด
จากการระบายมลพิษอากาศจากปล่องระบายของโครงการ มีมลพิษหลักทางอากาศ ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม 
(TSP) และก๊าซคลอรีน (Cl) และเมื่อพิจารณาค่าสัดส่วนความเสี ่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ 
Hazard quotient (HQ) จากความเข้มข้นของของฝุ่นละอองรวม (TSP) บริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ
และจุดสังเกต แสดงดังตารางที่  5.9-1 พบว่า มีค่าความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบกรณีเฉียบพลัน  
(24 ชั่วโมง) อยู่ระหว่าง 0.5489-0.5614 และความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบกรณีเรื้อรัง (1 ปี) มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.0008-0.0066 ซึ่งสรุปได้ว่า การเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอยู่ในระดับต่ าหรืออยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ
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ได้ (HQ<1) ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศโดยทั่วไปตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พบว่า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 

ส าหรับสัดส่วนความเสี ่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ  Hazard quotient (HQ) จากความ
เข้มข้นของก๊าซคลอรีน (Cl) บริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและจุดสังเกต แสดงดังตารางที่ 5.9-2 พบว่า 
มีค่าความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบกรณีเฉียบพลัน (24 ชั่วโมง) อยู่ระหว่าง น้อยกว่า 0.0001-0.0001  
ซึ ่งสรุปได้ว ่าการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอยู ่ในระดับต่ าหรืออยู ่ในเกณฑ์ที ่ยอมรับได้ (HQ<1) ทั ้งนี้  
เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตาม ONTARIO’S AMBIENT AIR QUALITY CRITERIA พบว่า อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานก าหนด  

ตารางท่ี 5.9-1 สัดส่วนความเสี่ยง Hazard quotient (HQ) จากการได้รับสัมผัสฝุ่นละอองรวม (TSP)  

รายละเอียด 

ความเข้มขน้ของมลพิษจากโครงการ  
(ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
24 ชั่วโมง HQ2/ 1 ปี HQ2/ 

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ     
A1 : วัดประชุมมติรบ ารุง 181.17 0.5490 0.08 0.0008 
A2 : วัดชลธาราม 181.19 0.5490 0.11 0.0011 
A3 : วัดชากลูกหญ้า 182.03 0.5516 0.15 0.0015 
A4 : บ้านส านักม่วง 181.20 0.5491 0.13 0.0013 
A5 : สนง.นิคมฯ ดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) 181.15 0.5489 0.25 0.0025 
A6 : วัดหนองแฟบ 181.47 0.5499 0.21 0.0021 
A7 : วัดมาบชลูด 181.69 0.5506 0.32 0.0032 
A8 : สนง.นิคมฯ มาบตาพุด 181.92 0.5513 0.26 0.0026 
A9 : บ้านมาบตาพุด 182.79 0.5539 0.48 0.0048 
A10 : วัดโสภณวนาราม 184.18 0.5581 0.66 0.0066 
A11 : สนง.นิคมฯ ผาแดง 181.22 0.5491 0.19 0.0019 
A12 : บ้านเนินพยอม 183.98 0.5575 0.48 0.0048 
A13 : บ้านบน 183.34 0.5556 0.43 0.0043 
A14 : บ้านมาบยา 183.53 0.5562 0.66 0.0066 
จุดสังเกตหลัก     
15 : บ้านหนองวายโสม 182.24 0.5522 0.12 0.0012 
16 : โรงเรยีนวัดเนินกระปรแก 185.25 0.5614 0.19 0.0019 
17 : โรงเรยีนวัดห้วยโป่ง 181.21 0.5491 0.25 0.0025 

มาตรฐาน 3301/ ≤ 1 1001/ ≤ 1 
หมายเหตุ :  1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
  2/ HQ = ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษที่ได้รับสัมผัส (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) /ค่าความเข้มข้นอ้างถึงของสารมลพิษหรือปริมาณ 

สารที่รับเข้าสู่ร่างกายหรือมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2564 
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ตารางท่ี 5.9-2 สัดส่วนความเสี่ยง Hazard quotient (HQ) จากการได้รับสัมผัสก๊าซคลอรีน (Cl) 

รายละเอียด 

ความเข้มขน้ของมลพิษจากโครงการ  
(ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

ก๊าซคลอรีน (Cl) 
24 ชั่วโมง HQ2/ 

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ   
A1 : วัดประชุมมติรบ ารุง 0.0074 <0.0001 
A2 : วัดชลธาราม 0.0036 <0.0001 
A3 : วัดชากลูกหญ้า 0.0069 <0.0001 
A4 : บ้านส านักม่วง 0.0075 <0.0001 
A5 : สนง.นิคมฯ ดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) 0.0250 0.0001 
A6 : วัดหนองแฟบ 0.0225 0.0001 
A7 : วัดมาบชลูด 0.0344 0.0001 
A8 : สนง.นิคมฯ มาบตาพุด 0.0056 <0.0001 
A9 : บ้านมาบตาพุด 0.0157 <0.0001 
A10 : วัดโสภณวนาราม 0.0115 <0.0001 
A11 : สนง.นิคมฯ ผาแดง 0.0109 <0.0001 
A12 : บ้านเนินพยอม 0.0073 <0.0001 
A13 : บ้านบน 0.0094 <0.0001 
A14 : บ้านมาบยา 0.0095 <0.0001 
จุดสังเกตหลัก   
15 : บ้านหนองวายโสม 0.0027 <0.0001 
16 : โรงเรยีนวัดเนินกระปรแก 0.0028 <0.0001 
17 : โรงเรยีนวัดห้วยโป่ง 0.0128 <0.0001 

มาตรฐาน 101/ ≤ 1 
หมายเหตุ : 1/ Ontario's Ambient Air Quality Criteria, April 2012 
  2/ HQ = ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษที่ได้รับสัมผัส (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) /ค่าความเข้มข้นอ้างถึงของสารมลพิษหรือปริมาณ

สารที่รับเข้าสู่ร่างกายหรือมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2564 

5.10 ผลการศึกษาด้านการประเมินอันตรายร้ายแรง/ความเสี่ยง  

เมื่อพิจารณารายละเอียดโครงการภายหลังการขยายก าลังการผลิต พบว่า ผลกระทบของการเกิด
อันตรายร้ายแรงและความเสี่ยงในการเกิดอันตรายร้ายแรงของโครงการภายหลังการขยายก าลังการผลิต 
ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต (ขนาดถังปฏิกิริยา 
และท่อขนส่งก๊าซคลอรีน มีขนาดเท่าเดิม) จากการตรวจสอบผลการประเมินอันตรายร้ายแรงในรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับที่เห็นชอบล่าสุดของโครงการพบว่า โอกาสที่ถังปฏิกิริยา เกิดการ
รั่วไหล และแตกหัก พบว่า โอกาสเกิดการรั่วไหลจากรูรั่วสูงสุด 1 ครั้ง ใน 13,158 ปี และโอกาสเกิดการ
แตกหัก 1 ครั้ง ใน 1,666,667 ปี ส าหรับท่อขนส่งคลอรีน พบว่า มีโอกาสเกิดการรั่วไหลจากรูรั่วสูงสุด 1 ครั้ง
ใน 9,091 ปี และมีโอกาสเกิดการแตกหัก 1 ครั้ง ใน 1,666,667 ปี ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดการรั่วไหลของก๊าซ
คลอรีนจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก ทั้งนี้พ้ืนที่ที่จะได้รับผลกระทบในกรณีถังปฏิกิริยาเกิดรูรั่วขนาด  
2 นิ้ว และเกิดการแตกหัก แสดงดังตารางที่ 5.10-1 และรูปที่ 5.10-1 ถึง รูปที่ 5.10-2 และพ้ืนที่ที่จะได้รับ
ผลกระทบในกรณีท่อขนส่งคลอรีนขนาด 8 นิ้ว เกิดรูรั่ว และเกิดการแตกหัก แสดงดังตารางที่ 5.10-2 และ
รูปที่ 5.10-3 ถึง รูปที่ 5.10-4 
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อย่างไรก็ตาม โครงการได้ก าหนดมาตรการในการป้องกันการเกิดอันตรายร้ายแรงและมาตรการฉุกเฉิน
รองรับหากเกิดการรั่วไหลของคลอรีนไว้แล้ว โดยได้น าเสนอไว้ในตารางท่ี 6.1-1  

ตารางที่ 5.10-1 พ้ืนที่ที่จะได้รับผลกระทบในกรณีถังปฏิกิริยาเกิดอันตรายร้ายแรง 

ระดับ
ความ

เป็นพิษ 

กรณีเกิดรูร่ัว 2 นิ้ว กรณีแตกหัก 
รัศมี

ผลกระทบ 
(เมตร) 

พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ 
รัศมี

ผลกระทบ 
(เมตร) 

พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ 

ERPG1 2,560.79 นิคมมาบตาพุด  ชุมชนมาบตาพุด
เมืองใหม่ บ้านหนองแฟบ 

3,248.56 นิคมมาบตาพุด ชุมชนมาบตาพุดเมือง
ใหม่ บ้านหนองแฟบ บ้านมาบชลูด บ้าน
ชากลูกหญ้า บ้านเนินกระปรอกใน บ้าน
ส านักมะม่วง บ้านพลง  

ERPG2 2,080.00 นิคมมาบตาพุด  ชุมชนมาบตาพุด
เมืองใหม่ บ้านหนองแฟบ 

2,091.56 นิ คมมาบ ตาพุ ด  ชุ ม ชน มาบ ตาพุ ด 
เมืองใหม่ บ้านหนองแฟบ 

ERPG3 1,190.90 นิคมมาบตาพุด ชุมชนมาบตาพุด
เมืองใหม่   

1,277.33 นิ คมมาบ ตาพุ ด  ชุ ม ชน มาบ ตาพุ ด 
เมืองใหม่  

ที่มา :  รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ได้รับความเห็นชอบเมื่อเดือนมีนาคม 2560 

 

รูปที่ 5.10-1 ผลกระทบจากความเป็นพิษจากการรั่วไหล กรณีถังปฏิกิริยาเกิดรรูั่วขนาด 2 นิ้ว 
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รูปที่ 5.10-2 ผลกระทบจากความเป็นพิษจากการรั่วไหลถังปฏิกิริยา กรณีอุปกรณ์แตกหัก 
 

ตารางที่ 5.10-2 พ้ืนที่ที่จะได้รับผลกระทบในกรณีท่ีขนส่งก๊าซคลอรีนขนาด 8 นิ้ว เกิดอันตรายร้ายแรง 

ระดับ
ความ

เป็นพิษ 

กรณีเกิดรูร่ัว 8 นิ้ว กรณีแตกหัก 
รัศมี

ผลกระทบ 
(เมตร) 

พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ 
รัศมี

ผลกระทบ 
(เมตร) 

พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ 

ERPG1 3,328.87 นิคมมาบตาพุด ชุมชนมาบตาพุด
เมื องใหม่  บ้ านหนองแฟบ บ้ าน 
มาบชลูด บ้ านชากลูกหญ้ า บ้าน 
เนินกระปรอกใน บ้านส านักมะม่วง  
บ้านพลง  

3,328.87 นิ คมมาบตาพุ ด  ชุ ม ชนม าบ ตาพุ ด 
เมืองใหม่ บ้านหนองแฟบ บ้านมาบชลูด  
บ้านชากลูกหญ้า บ้านเนินกระปรอกใน 
บ้านส านักมะม่วง บ้านพลง  

ERPG2 2,502.12 นิคมมาบตาพุด ชุมชนมาบตาพุด
เมืองใหม่ บ้านหนองแฟบ 

2,502.12 นิ คมมาบตาพุ ด  ชุ ม ชนม าบ ตาพุ ด 
เมืองใหม่ บ้านหนองแฟบ 

ERPG3 1,334.89 นิคมมาบตาพุด ชุมชนมาบตาพุด
เมืองใหม่  

1,334.89 นิ คมมาบตาพุ ด  ชุ ม ชนม าบ ตาพุ ด 
เมืองใหม่  

ที่มา :  รายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมของโครงการที่ได้รับความเห็นชอบเมื่อเดือนมีนาคม 2560 
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รูปที่ 5.10-3 ผลกระทบจากความเป็นพิษจากการรั่วไหลท่อขนส่งก๊าซคลอรีน กรณีท่อแตกหัก 
 
 

 

รูปที่ 5.10-4 ผลกระทบจากความเป็นพิษจากการรั่วไหลถังปฏิกิริยา กรณีเกิดรูรั่วขนาด 8 นิ้ว 
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6.  ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ จะเสนอมาตรการที่จะใช้ในระยะด าเนินการ  
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างทันท่วงที  โดย
มาตรการที่ท าการเพิ่มเติมจากรายงานทีเ่คยได้รับความเห็นชอบในปี พ.ศ. 2560 จะท าการขีดเส้นใต้ไว้ 

6.1 ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทที่ปรึกษาได้เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในระยะด าเนินการ โดยได้น าเสนอ ดังตารางท่ี 6.1-1  

6.2 รา่งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 นอกจากมาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้อมดังข้างต้น บริษัทที่ปรึกษายังได้เสนอแผนการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง  
ที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ส าคัญ อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการน ามาปฏิบัติ รายละเอียดของแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางท่ี 6.2-1  
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ตารางที่ 6.1-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)   
 ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. มาตรการทั่วไป 1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เสนอมาในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride 
Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ 
จ ากัด ตั้งอยู่เลขที่ 5 ถนนผังเมืองเฉพาะ 3-1 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
ตะวันออก (มาบตาพุด) ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งจัดท า
โดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) อย่าง
เคร่งครัด 

- พืน้ท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 2. เมื่อผลการติดตามตรวจสอบได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัท เอส แอนด์ 
แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
โดยเร็ว และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ใน
การพิจารณาความเหมาะสมของการก าหนดระยะเวลาติดตามตรวจสอบต่อไป 

- พืน้ท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

3. หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด ต้องแจ้งให้ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง , การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทราบโดยเร็ว เพื่อส านักงานฯ จะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

- พืน้ท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

4. บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด ต้องเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการติดตาม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยสรุปให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบทุก 6 เดือน 

- พืน้ท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)   
 ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. มาตรการทั่วไป 
   (ต่อ) 

5. ในกรณีที่บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด มีความจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้เสนอ
ไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้
บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด แจ้งให้หน่วยงานที่มีอ านาจ
หน้าท่ีในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตก่อนด าเนินการดังนี ้
1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดี

ต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติ
หรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับจัดท าส าเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแจ้งให้
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 

- พืน้ท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจ
กระทบต่อสาระส าคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
ความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดเกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบก่อน
ด าเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการ
เปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อทราบ 

   

 6. สรุปผลการศึกษา HAZOP ของโครงการ และน าเสนอตัวอย่างกรณีที่เกิดผลกระทบ
สูงสุด พร้อมแสดง P&ID และเหตุผลการน าเสนอตัวอย่างดังกล่าวในเชิงเปรียบเทียบ
กับหน่วยอื่นของโครงการ 

- พืน้ท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)   
 ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. มาตรการทั่วไป 
   (ต่อ) 

7. ว่าจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) ด าเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ทั้งนี้ให้แจ้งหน่วยงานอนุญาตทราบอย่างน้อย 
2 สัปดาห์ ก่อนด าเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยหน่วยงาน
กลาง (Third Party) 

- พืน้ท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 8. เมื่อโครงการด าเนินการผลิตเต็มก าลังการผลิตของเครื่องจักร และมีสภาวะการ
ผลิตคงตัว (Steady State) แล้ว พบว่าอัตราการระบายสารมลพิษทางอากาศ
ข้างต้นมีค่าน้อยกว่าค่าที่ระบุไว้ในรายงาน บริษัท เอส แอนด์ แอล ส เปเชียลตี้  
โพลิเมอร์ จ ากัด ต้องยึดถือค่าที่ต่ านั้นเป็นค่าควบคุม และแจ้งให้ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ 

- พืน้ท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 9. หากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพื้นท่ีโครงการและบริเวณ
โดยรอบมีแนวโน้มเข้าใกล้ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโครงการ
จะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขผลกระทบด้าน
คุณภาพอากาศ 

- พืน้ท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

10. ในกรณีที่ผลการตรวจวัดมลพิษจากแหล่งก าเนิดและผลการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการมีแนวโน้มสูงขึ้นจากค่าที่ตรวจวัดได้ในช่วงการ
ด าเนินการปกติ แต่ยังไม่เกินค่าควบคุมที่ก าหนดไว้ให้โครงการตรวจสอบหา
สาเหตุและท าการเฝ้าระวังเพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
ทั้งนี้ ให้สรุปรายละเอียดดังกล่าวไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วนชัดเจนด้วย 

- พืน้ท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 11. ในกรณีที่ผลการตรวจวัดมลพิษจากแหล่งก าเนิดของโครงการมีค่าเกินค่าควบคุม 
ที่ก าหนดไว้ ให้โครงการท าการตรวจสอบหาสาเหตุ ท าการแก้ไขและท าการ
ตรวจวัดซ้ า เพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการแก้ไขพร้อมทั้งก าหนดมาตรการป้องกัน
การเกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวให้ครบถ้วน 

- พืน้ท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)   
 ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. มาตรการทั่วไป 
    (ต่อ) 

12. ก าหนดให้มีการรายงานลักษณะของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณโดยรอบ 
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศขณะท าการตรวจวัด 

- พืน้ท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

13. ให้ความร่วมมือในการเช่ือมโยงข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ 
ต่อเนื่อง (Online Monitoring) ของโครงการไปยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring and Control Center: EMCC) 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

- พืน้ท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 14. ก าหนดให้โครงการแจ้งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทราบก่อนการหยุด
การผลิต เพื่อด าเนินการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจ าปี (Shutdown/ 
Turnaround) และในช่วงก่อนการเริ่มกระบวนการผลิต (Pre-Startup) 

- พืน้ท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 15. หากโครงการไม่ด าเนินการก่อสร้างภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ของคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการฯ ที่ได้เห็นชอบในรายงานฯ ไว้แล้ว ให้โครงการทบทวนข้อมูลของ
ผลกระทบและมาตรการเสนอส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือด าเนินการพิจารณาตามขั้นตอน 

- พืน้ทีโ่ครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 16. เนื่องจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ประกาศให้พื้นที่มาบตาพุดเป็น 
เขตควบคุมมลพิษ ดังนั้นโครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl 
Chloride Resin) ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้  โพลิเมอร์  จ ากัด  
ซึ่งตั้งอยู่ในเขตควบคุมมลพิษ ต้องด าเนินการตามแผนลดและขจัดมลพิษของเขต
ควบคุมมลพิษนั้น 

- พืน้ท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

17. ให้ทบทวนเหตุการณ์อุบัติภัย/อุบัติ เหตุที่ เกิด ขึ้นจากการประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมที่มีการผลิตลักษณะเดียวกัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย
เสนอในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปีละ 1 ครั้ง เพื่อน าข้อมูลมาใช้ ในการทบทวนและก าหนดมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

- พืน้ท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)   
 ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. มาตรการทั่วไป 
    (ต่อ) 

18. จัดท าฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงานเพื่อน ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์หาสาเหตุ
ในการเกิดความผิดปกติของผลการตรวจสุขภาพของพนักงานประจ าปีในแต่ละ
พื้นที่ด าเนินงาน โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง พร้อมระบุอายุงานของคนงานที่ท างานใน
พื้นที่นั้น และวิเคราะห์ความเช่ือมโยงผลการตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังการรับสัมผัส 
สิ่งคุกคามสุขภาพกับฐานข้อมูลสุขภาพด้วย 

- พืน้ท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 19. ก าหนดให้มีการเก็บบันทึกข้อมูลสุขภาพของพนักงานบริษัท พนักงานช่ัวคราว 
ผู้รับเหมารายเดือน ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ของโรงงานเป็นประจ าทุกเดือน 
ที่โครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสุขภาพในฐานข้อมูลสุขภาพของโรงงาน
เป็นระยะเวลา 30 ปี ภายหลังที่พนักงานออกจากการท างาน (ทั้งนี้ไม่รวมบริษัท
รับเหมาในช่วงที่มีการหยุดการผลิต เพื่อด าเนินการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ประจ าปี (Shutdown/Turnaround)) ยกเว้นในกรณี ดังนี้ 

- พืน้ท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 1)  กรณีที่พนักงานหรือผู้รับเหมาท างานกับโครงการเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี 
ให้โครงการมอบบันทึกข้อมูลสุขภาพให้กับพนักงานและบริษัทรับเหมาเมื่อ
ออกจากการท างาน 

   

 2)  กรณีที่โครงการจะเลิกด าเนินกิจการ ให้โครงการส่งบันทึกข้อมูลสุขภาพของ
พนักงานและผู้รับเหมาให้กับผู้ว่าจ้างของพนักงานและผู้รับเหมารายต่อไป 
หากไม่มีผู้ว่าจ้างรายต่อไปให้โครงการแจ้งให้พนักงานและผู้รับเหมาทราบ
สิทธิในการขอบันทึกข้อมูลสุขภาพของตนเองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน
ก่อนท่ีโครงการจะเลิกด าเนินกิจการ 

   

20. ก าหนดให้มีเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และ
ก าหนดให้มีการควบคุมการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานกลาง 
(Third Party) ที่มาด าเนินงานให้กับโครงการ เพื่อทวนสอบความน่าเช่ือถือของ
ข้อมูล ทั้งนี้ แนวทางการตรวจสอบและประเมินห้องปฏิบัติการจะเป็นไปตาม
กระบวนการบริหารคู่ค้า (Supplier Management) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ
เป็นธรรม (Corporate Governance) ต่อทั้งโครงการและหน่วยงานกลาง 

- พืน้ท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)   
 ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2. คุณภาพอากาศ - มลพิษทางอากาศหลักท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการสรุปได้ดังนี้ - ปล่องของ Wet 

Scrubber 
- ตลอดระยะเวลา

ด าเนินการ 
- บริษัท เอส แอนด์ แอล  

สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด  1. ก๊าซที่ผ่านการอบแห้งผลิตภัณฑ์ซีพีวีซีจาก Fluidized Bed Dryer จะถูกส่งไป
บ าบัดที่ระบบ Wet Scrubber จ านวน 2 ชุด เพื่อควบคุมความเข้มข้นฝุ่นละอองที่
ระบายออกจากปล่อง Wet Scrubber 1 และ Wet Scrubber 2 ไม่ให้เกิน 10 
มก./ลบ.ม. และมีอัตราการระบายไม่เกิน 0.073 กรัม/วินาที 

 2. ก๊าซท่ีมีการปนเปื้อนคลอรีนมีแหล่งก าเนิดจาก 6 กรณี ได้แก่  
กรณีที่ 1 การระบายในกระบวนการผลิตปกติเป็นคลอรีนที่อาจหลงเหลืออยู่ 

ในถังปฏิกิริยาจากการท าปฏิกิริยาระหว่างโพลีไวนิลคลอไรด์เรซิ่น และก๊าซคลอรีน 
ซึ่งเมื่อการท าปฏิกิริยาเสร็จสิ้นลง ระบบจะเปิดวาล์วของแต่ละถังปฏิกิริยาเพื่อปล่อย
อากาศซึ่งอาจมีก๊าซคลอรีนเจือปนอยู่ไปบ าบัดที่หอก าจัดคลอรีน (Chlorine Eliminator) 
โดยก๊าซที่ผ่านการบ าบัดจะถูกระบายออกจากปล่องระบายของหอก าจัดคลอรีน 
(Chlorine Eliminator) โดยมีค่าความเข้มข้นก๊าซคลอรีนไม่เกิน 2.9 มก./ลบ.ม. หรือ 
1 พีพี เอ็ม  (PEL ceiling) for General Industry) และอัตราการระบายไม่ เกิน 
0.0079 กรัม/วินาที 

- หอก าจัดคลอรีน - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 กรณีที่ 2 การระบายก๊าซคลอรีนในกรณีฉุกเฉินภายในอาคารผลิต (Reactor House) 
เป็นกรณีฉุกเฉินเมื่อเกิดการรั่วไหลของก๊าซคลอรีนภายในอาคารผลิต (Reactor 
House) เมื่อเกิดการ Alarm ของระบบตรวจจับก๊าซคลอรีนภายในอาคารผลิต 
โครงการจะหยุดการผลิตและจะระบายก๊าซคลอรีนที่ถูกกักไว้ในอาคารผลิตผ่านทาง 
Manual Valve ที่อยู่ภายนอกอาคารโดยก๊าซคลอรีนต่อไป โดยในกรณีนี้ ทางโครงการ 
จะพ่นสาร ละลายโซดาไฟ 32% โดยน้ าหนัก เพิ่มเติมความสามารถในการดักจับก๊าซ
คลอรีนของหอก าจัดคลอรีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะรวบรวมก๊าซคลอรีนภายใน
พื้นที่อื่น ๆ ผ่านทางท่อ Service Point จ านวน 4 จุด เข้าสู่ท่อก๊าซรวมก่อนเข้าสู่ 
หอก าจัดก๊าซคลอรีนต่อไป 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)   
 ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2. คุณภาพอากาศ 
   (ต่อ) 

กรณีที่ 3 การระบายก๊าซคลอรีนในการซ่อมบ ารุงระหว่างกระบวนการผลิต
ตามปกติ เป็นกรณีที่ต้องมีการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ภายในอาคารผลิต เช่น ถังปฏิกิริยา 
ระบบท่อส่งก๊าซ เป็นต้น โครงการจะระบายก๊าซคลอรีนท่ีอาจคงค้างอยู่ภายในท่อหรือ
ถังปฏิกิริยาผ่านทาง DCV67A-A1 ถึง DCV67A-A8 และDCV67B ถึง DCV67B-A8 
และรวบรวมไปยังท่อก๊าซรวมก่อนเข้าสู่หอก าจัดก๊าซคลอรีนต่อไป 

- หอก าจัดคลอรีน - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

  กรณีที่ 4 การระบายก๊าซคลอรีนในกรณฉีุกเฉินภายในถังปฏิกิริยา เป็นกรณีที่อาจ
เกิดเหตุฉุกเฉินจนต้องหยุดการผลิต โครงการจะหยุดจ่ายก๊าซคลอรีนและระบายก๊าซ
คลอรีนเพื่อไปบ าบัดผ่านทาง Diaphragm valve และรวบรวมไปยังท่อก๊าซรวมก่อน
เข้าสู่หอก าจัดก๊าซคลอรีนต่อไป โดยในกรณีนี้ ทางโครงการจะพ่นสารละลายโซดาไฟ 
32% โดยน้ าหนัก เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถดักจับก๊าซคลอรีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กรณีที่ 5 การระบายก๊าซคลอรีนในกรณีรั่วซึมเฉพาะจุดและกรณีซ่อมบ ารุง
ภายในอาคารถังปฏิกิริยา (Reactor House) เป็นกรณีเกิดการรั่วซึมของก๊าซคลอรีน
เฉพาะจุดและกรณีซ่อมบ ารุงภายในอาคารถังปฏิกิริยา โครงการจะรวบรวมก๊าซ
คลอรีนภายในอาคารผลิตผ่านทางท่อ Service Point จ านวน 26 จุด เข้าสู่ท่อก๊าซ
รวมก่อนเขา้สู่หอก าจัดคลอรีนต่อไป 

 กรณีที่  6 การระบายก๊าซคลอรีนในกรณีเกิดการรั่วซึมเฉพาะจุดและกรณี 
ซ่อมบ ารุงในพื้นที่อื่น ๆ กรณีเกิดการรั่วซึมของก๊าซคลอรีนเฉพาะจุดและกรณีซ่อม
บ ารุงภายในพื้นที่อื่นๆ โครงการจะรวบรวมก๊าซคลอรีนภายในพื้นที่อื่น ๆ ผ่านทางท่อ 
Service point จ านวน 4 จุด เข้าสู่ท่อก๊าซรวมก่อนเข้าสู่หอก าจัดก๊าซคลอรีนต่อไป 

   

3. ก าหนดให้มีแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดักจับฝุ่นละอองของระบบ  Wet 
Scrubber โดยการเพิ่มสัดส่วนของเหลวต่อก๊าซ (L/G) ให้มีค่าเพิ่มขึ้น 1/1,740  
ซึ่งท าให้มีประสิทธิภาพการบ าบัดฝุ่นที่ร้อยละ 91.811 และสามารถควบคุมความ
เข้มข้นฝุ่นละอองออกจากระบบไม่เกิน 10.0 มก./ลบ.ม. 

- Wet Scrubber - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)   
 ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2. คุณภาพอากาศ 
   (ต่อ) 

4. ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคลอรีนแบบต่อเนื่อง (Chlorine Gas Detector) บริเวณ
ปล่องระบายของหอก าจัดคลอรีน (Chlorine Eliminator) และเช่ือมโยงข้อมูลไป
ยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring 
and Control Center: EMCC) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

- ปล่องระบายของ 
หอก าจัดคลอรีน 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนนิการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 5. หอก าจัดคลอรีนมีการออกแบบให้สามารถรองรับอากาศที่มีคลอรีนปนเปื้อนใน
ปริมาณ 5,000 ลบ.ม./ชม. และอากาศที่มีค่าความเข้มข้นของคลอรีนปนเปื้อน 
128,000 มก./ลบ.ม. หรือ 46,062,58 พีพีเอ็ม ที่อุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส คิด
เป็นอัตราก๊าซคลอรีนท่ีเข้าระบบ 640 กก./ชม. ซึ่งมีประสิทธิภาพร้อยละ 99.997 

- หอก าจัดคลอรีน - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

6. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (Emergency) โครงการออกแบบระบบให้สามารถป้อน
สารละลายโซดาไฟ 32% โดยน้ าหนักเข้าไปในหอก าจัดคลอรีนได้โดยตรงเพื่อ
บ าบัดก๊าซที่มีการปนเปื้อนก๊าซคลอรีนอย่างมีประสิทธิภาพ 

- หอก าจัดคลอรีน - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

7. กรณีที่หอก าจัดคลอรีน (Chlorine Eliminator) ไม่ท างาน โครงการต้องหยุด
กระบวนการผลิตทันที 

- กระบวนการผลติ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 8. จัดเตรียมอะไหล่ส ารองส าหรับหอก าจัดคลอรีน (Chlorine Eliminator) และ
ระบบ Scrubber ให้พร้อมส าหรับใช้งาน 

- หอก าจัดคลอรีน และ
ระบบ Scrubber 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 9. จัดให้มีแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Plan) เพื่อให้
มั่นใจว่าระบบบ าบัดมลพิษอากาศมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมความเข้มข้น
และอัตราการระบายของมลพิษทางอากาศที่ระบายออกให้อยู่ในค่าที่ก าหนด
ตลอดเวลา 

- หอก าจัดคลอรีน และ
ระบบ Scrubber 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 10. จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อควบคุม
การท างานของระบบควบคุมและระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศให้มีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา 

- หอก าจัดคลอรีน และ
ระบบ Scrubber 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 11. จัดให้มีผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศตามที่กฎหมายก าหนด 
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจ า ระบบควบคุมและระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศตลอด
ระยะเวลาการผลิต 

- หอก าจัดคลอรีน และ
ระบบ Scrubber 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)   
 ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
3. ระดับเสียงใน 

สิ่งแวดล้อม 
1. ควบคุมระดับเสียงริมรั้วของโครงการไม่ให้เกิน 70 เดซิเบล (เอ) - ภายในพืน้ท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา

ด าเนินการ 
- บริษัท เอส แอนด์ แอล  

สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
2. ตรวจสอบซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามแผนบ ารุงรักษาเชิง

ป้องกัน (Preventive Maintenance Plan) เพื่อให้สามารถท างานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและไม่เป็นแหล่งก าเนิดเสียงดัง 

- ภายในพืน้ท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

4. คุณภาพน้ า 1. ปริมาณน้ าเสียของโครงการและการจัดการสรุปได้ดังนี้ (รูปที่ 1)  
1)  น้ าเสียทีเ่กิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก ่

(1) น้ าเสียจากกระบวนการผลิต ประกอบด้วย 
 น้ าเสียจากขั้นตอนการล้าง (Washing) มีประมาณ  1,688.8871  

ลบ.ม./วัน จะส่งไปรวบรวมที่ถัง HCL Storage Tank (V14-N) จากนั้น
จึงแยกน้ าออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 จะส่งไปยังถัง Neutralization 
Tank (V81-N) เพื่อเติมสารละลายโซดาไฟ 32% โดยน้ าหนัก เพื่อปรับ
ค่า pH ให้มีสภาพเป็นกลาง ส่วนที่  2 จะส่งไปยังถัง Waste HCl 
Storage Tank (V83-N) เพื่อน าไปใช้ปรับสภาพสารละลายโซดาไฟ 
3% โดยน้ าหนัก จากหอก าจัดคลอรีนที่ถัง Neutralization Tank 
(V26-N) จากนั้น น้ าเสียที่ผ่านการปรับสภาพให้เป็นกลางแล้วจะ
รวบรวมไปยังถัง TDS Tank (V87-1-N หรือ V87-2-N) ก่อนส่งต่อไป
ยังถังรวบรวมน้ าเสีย Waste Water Inspection Tank (V89-N) และ
ส่งต่อ ไปยังบ่อพักน้ าทิ้งขนาด 13,000 ลบ.ม. ของนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ต่อไป 

- ภายในพืน้ท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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สัญลักษณ์

ตรวจวัดโดยโครงการ

ความถ่ี

      BOD, COD, TDS
pH, Conductivity, 

COD,SS Temp

-

ทุกวัน -

- pH
- pH
- ORP, pH
- ORP

Online Analyzer

1 ครั้ง/เดอืน

-

-

-

-

6 เดือนแรกภายหลังขยาย ตรวจวดั 2 
ครั้ง/เดือน หากผลการตรวจวดัไม่เกิน

ค่าควบคุม ก าหนดให้ตรวจวดั           
  1 ครั้ง/เดือน

ความถ่ี

ตรวจวัดโดย Third Party

1 ครั้ง/เดอืน
       BOD, COD, pH, TDS, SS,      

Oil&Grease, Temp

-

-

-

  pH, Cl, SS, Oil&Grease, AOX, Temp

-

พารามเิตอร์

ทุกวัน

-

-

-

-

พารามเิตอร์

1. Wastewater  Inspection Tank 
(V89-N)

pH,COD,SS,Temp

2. Internal Inspection pit pH,COD,SS,Temp

3. Neutralization Tank (V81-N)

4. Wastewater Pit (V96-N)
5. Neutralization Tank (V26-N)

6.  NaOH Storage  Tank (V25-A)

ต าแหน่งจุดเก็บตวัอย่าง

Washing Tower    
(C12-1) ขนาด 3.5 ลบ.ม.

น้ าเสียจากถังปฏิกิริยา 1 4

Slurry release Tank     (V12-1) 
ขนาด 39.4 ลบ.ม.

HCl stroge tank (V14-1)
ขนาด 61.1 ลบ.ม.

Neutralization Tank (V81-1)
ขนาด 72 ลบ.ม.

Neutralization Tank (V81-2)
ขนาด 72 ลบ.ม.

Washing Tower    (C12-2) 
ขนาด 3.5 ลบ.ม.

Washing Tower      
(C12-3) ขนาด 3.5 ลบ.ม.

HCl stroge tank 
(V14-2)

ขนาด 61.1 ลบ.ม.

HCl stroge tank 
(V14-3)

ขนาด 61.1 ลบ.ม.

HCl stroge tank 
(V14-4)

ขนาด 61.1 ลบ.ม.

Wastewater Pit (V96-N)
ขนาด 6.6 ลบ.ม.

Neutralization Tank (V81-3)
ขนาด 72 ลบ.ม.

น้ าทิ้งจาก 
Scrubber 
432.000

TDS Tank (V87-1-N)
ขนาด 92.8 ลบ.ม. 

Wastewater Tank (V87-2)
ขนาด 92.8 ลบ.ม. 

Wastewater Inspection Tank (V89-N)
ขนาด 92.8 ลบ.ม. 

HCl strage Tank (V83-N)
ขนาด 12.1 ลบ.ม.

Waste NaOH Neutralization Tank 
(V26-N)

ขนาด 23.8 ลบ.ม.

NaOH Storage Tank (V25-A)
ขนาด 20.6 ลบ.ม.

Waste NaOH จาก Elimination Tower 0.6020

บ่อพักน้ าทิ้งของนิคมฯ
ขนาด 13,000 ลบ.ม.

Backwash of 
Filtration 

3.6945 

3.0567

163.81355

163.81355 163.81355

บ่อรับน้ าใส จากนิคมฯ

1,802.5000

Dehydration

Drying Unit

ระเหย 56.9218

56.9218

441.2400

422.22178

816.3182

1,251.0743 625.53715 น้ าจากปฏิกิริยา NaOH+HCl 
5.026375

 น้ าจากสารละลาย NaoH 47.41475 

1,308.5418

625.53715

654.27091

204.07955

1,310.38905
1,310.38905

2,620.7781

2,620.7781

384.3182
Cooling Tower

น้ าใส mm/hr
Machanical seal 

น้ าใสชดเชยน้ าหล่อเย็น 

ส านักงาน 5.0144
โรงอาหาร 0.5600

Septic Tank              
ขนาด 3 ลบ.ม. 1 ถัง  
ขนาด 0.6 ลบ.ม. 5 ถัง

บ่อดักไขมันขนาด 0.06 ลบ.ม. 
 จ านวน 2 ถัง

บ่อ Internal Inspection pit 
ขนาด 160 ลบ.ม. 

ระบบบ าบัดน้ าทิ้งของการนิคมฯ

ระเหย 144

blowdown  
36.0000

17.1000

5.0144
0.5600

58.6744

58.6744

Emergency Pool
ขนาด 1 500 ลบ.ม.

กรณีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ส่งบ าบัดยังหน่วยงาน
ท่ีได้รับอนุญาต

น้ าฝนปนเปื้อน 
25.31 /15 min

39.9000Dryer Condensate 79.1370

Steam tap Drain 1.6150

น้ าฝนปนเปื้อน 
91.7 /15 min

3.0567

Washing Tower      
(C12-4) ขนาด 3.5 ลบ.ม.

น้ าเสียจากถังปฏิกิริยา 5 8

163.81355

Slurry release Tank    (V12-2) ขนาด 
39.4 ลบ.ม.

น้ าหลงเหลือในผลิตภัณฑ์

422.22178 422.22178 422.22178

654.27091

น้ าจากปฏิกิริยา 
NaOH+HCl 0.0358  น้ าจากสารละลาย NaoH 23.70738  น้ าจากสารละลาย NaoH 23.70738 

204.07955 204.07955 204.07955

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

น้ าจากปฏิกิริยา NaOH+HCl 
5.026375

น้ าจากปฏิกิริยา NaOH+HCl 
5.026375

4

0.6020

100

80

ส่งบ าบัดยังหน่วยงาน
ท่ีได้รับอนุญาต

3 3 3

5

1

2

6

กรณีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

น้ าเสีย
น้ าเสียไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
น้ าท้ิง
น้ าฝนปนเป้ือน
น้ าน ากลับไปใช้ประโยชน์
น้ าใสจากนิคมฯ

หน่วย: ลูกบาศก์เมตร/วัน

 
รูปที่ 1 ผังการบ าบัดน้ าเสียของโครงการ  



 

- 110 - 

 

ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)   
ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4. คุณภาพน้ า (ต่อ)  น้ าเสียจากขั้นตอนแยกน้ า (Dehydration) มีประมาณ 384.3182  

ลบ.ม./วัน รวบรวมไปยังบ่อ Waste Water Pit (V96-N) ส่วนที่  1  
เพื่อแยกผง CPVC ออกด้วยอุปกรณ์ Wet Cyclone จากนั้นน้ าเสียที่
ผ่านการบ าบัดเบื้องต้นด้วย Wet Cyclone แล้ว จะส่งกลับไปยังบ่อ 
Waste Water Pit (V96-N) ส่วนที่ 2 จากนั้นส่งไปรวบรวมยังถัง HCl 
Storage tank (V14-N) เพื่อน าไปบ าบัดรวมกับน้ าจากขั้นตอนการล้าง 
(Washing) ต่อไป 

- ภายในพืน้ท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

  น้ าเสียที่ เกิดจากระบบ Wet Scrubber ทั้ง 2 ชุด มีประมาณ 432  
ลบ.ม./วัน รวบรวมไปยังบ่อ Waste water Pit (V96-N) ส่วนที่  1  
รวมกับน้ าเสียจากขั้นตอนแยกน้ า (Dehydration) เพื่อแยกผง CPVC 
ออกด้วยอุปกรณ์  Wet Cyclone จากนั้นน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัด
เบื้องต้นด้วย Wet Cyclone แล้วจะส่งกลับไปยังบ่อ Waste Water 
Pit (V96-N) ส่วนที่ 2 จากนั้นส่งไปรวบรวมยังถัง HCl Storage Tank 
(V14-N) เพื่อน าไปบ าบัดรวมกับน้ าจากขั้นตอนการล้าง (Washing) 
ต่อไป 

- ภายในพืน้ท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

  (2)  น้ าเสียจากส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ประกอบด้วย 
 น้ าเสียจากการบ าบัดคลอรีนที่หอก าจัดคลอรีน (Chlorine Eliminator)  

มีประมาณ 0.602 ลบ.ม./วัน จะส่งไปยังถัง NaOH Storage tank  
(V25-A) เพื่อตรวจเช็คปริมาณคลอรีนที่ เจือปนอยู่ในสารละลาย
โดยรวม โดยวัดจากค่า Conducitivity ด้วยอุปกรณ์ ORP Sensor  
ซึ่งควบคุมไว้ที่ 200 มิลลิโวลท์ (mV) หากค่า Conducitivity ของน้ าเสีย
ในถัง NaOH Storage Tank (V25-A) อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด จะถูก
ส่งไปยังถัง Neutralization Tank (V26-N) เพื่อปรับสภาพน้ าเสียด้วย
กรดไฮโดรคลอริกจากถัง Waste HCl Storage tank (V83-N) ต่อไป 
แต่หากพบว่าน้ าเสียในส่วนน้ีมีปริมาณคลอรีนเกินเกณฑ์ที่ก าหนด  

- ภายในพืน้ท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)   
ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4. คุณภาพน้ า (ต่อ) ระบบควบคุมการผลิตจะเติมสารละลายโซเดียมซัลไฟท์ (Na2SO3) เพื่อ

ท าปฏิกิริยากับคลอรีนในโซเดียมไฮโปคลอไรด์ (NaClO) ที่อยู่ ใน
สารละลายโซดาไฟ 3% ดังกล่าวให้กลายเป็นโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) 
และโซเดียมซัลเฟต (Na2SO4) ก่อนส่งเข้าสู่ถัง Neutralization Tank 
(V26-N) เพื่อปรับสภาพน้ าเสียด้วยกรดไฮโดรคลอริกจากถัง Waste 
HCl Storage tank (V83-N) ต่อไป จากนั้นน้ าเสียที่ผ่านการปรับสภาพ
ให้เป็นกลางแล้วจะรวบรวมไปยังถัง TDS tank (V87-1-N หรือ V87-
2-N) ก่อนส่งต่อไปยังถังรวบรวมน้ าเสีย Waste Water Inspection 
Tank (V89-N) และส่งต่อไปยังบ่อพักน้ าทิ้งขนาด 13,000 ลบ.ม. ของ
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ต่อไป 

- ภายในพืน้ท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

  น้ าล้ างย้ อนระบบกรอง (Backwash of Filtration) มี ป ระมาณ 
17.100 ลบ.ม./วัน รวบรวมเข้าสู่ Inspection Pit ขนาด 160 ลบ.ม. 
ก่อนส่งต่อไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ต่อไป 

 น้ าระบายทิ้งจากหอผลิตน้ าหล่อเย็น (Cooling Water Blow down)  
มีประมาณ 36 ลบ.ม./วัน รวบรวมเข้าสู่บ่อ Inspection Pit ขนาด 
160 ลบ.ม. ก่อนส่งต่อไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคม
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ต่อไป 

 น้ าเสียจากอาคารส านักงาน มีประมาณ 5.0144 ลบ.ม. /วัน เป็นน้ าเสีย
จากการอุปโภคของพนักงาน รวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป
ที่มีขนาด 3 ลบ.ม. จ านวน 1 ถัง และขนาด 0.6 ลบ.ม. จ านวน 5 ถัง 
แล้วส่งต่อไปยังบ่อ Inspection Pit ขนาด 160 ลบ.ม. ก่อนส่งต่อไปยัง
ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
ตะวันออก (มาบตาพุด) ต่อไป 

- ภายในพืน้ท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)   
ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4. คุณภาพน้ า (ต่อ)  น้ าเสียจากโรงอาหาร มีประมาณ 0.5600 ลบ.ม. /วัน เป็นน้ าเสียจากการ

อุปโภค-บริโภคของพนักงาน รวบรวมเข้าสู่บ่อดักไขมันขนาด 0.06  
ลบ.ม. จ านวน 2 ถัง แล้วส่งต่อไปยังบ่อ Inspection Pit ขนาด 160 
ลบ.ม. ก่อนส่ งต่อไปยั งระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคม
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ต่อไป 

 ก าหนดให้น้ าจาก Mechanical Seal Water มีประมาณ 100 ลบ.ม./
วัน ตามล าดับ กลับมาใช้ชดเชยน้ าหล่อเย็นที่หอผลิตน้ าหล่อเย็น 
(Cooling Tower) 

- ภายในพืน้ท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

2)  น้ าเสียที่เกิดขึ้นอย่างไม่ต่อเนื่อง ได้แก่ น้ าฝนปนเปื้อนบริเวณลานถังมีปริมาณ 
25.31 ลบ.ม. /15 นาที จะรวบรวมเข้าสู่บ่อรองรับน้ าเสียขนาด 1.5 ลบ.ม. 
แล้วส่งต่อไปยังถัง TDS tank (V87-1-N หรือ V87-2-N) ก่อนส่งต่อไปยังถัง
รวบรวมน้ าเสีย Waste Water Inspection Tank (V89-N) และส่งต่อไปยังบ่อ
พักน้ าทิ้งขนาด 13,000 ลบ.ม. ของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก 
(มาบตาพุด)  

- ภายในพืน้ท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 2. จัดให้มีบ่อพักน้ าทิ้ง Inspection Pit ขนาด 160 ลบ.ม. เพื่อรองรับน้ าระบายทิ้ง
จากการล้างย้อนระบบกรอง (Backwash of Filtation) น้ าทิ้งจากหอผลิตน้ าหล่อ
เย็น (Cooling Water Blow down) น้ าเสียจากส านักงาน และน้ าเสียจากโรง
อาหาร ซึ่งมีปริมาณ เท่ากับ 58.6744 ลบ.ม. /วัน 

- ภายในพืน้ท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 3. จัดหาถาดรองถุง Jumbo Bag ในขณะถ่ายเท Scrap Resin ซึ่งหากเกิดการหก
รั่วไหลต้องส่งน้ าเสียที่ปนเปื้อน Scrap Resin ส่งไปยัง Wet Cyclone เพื่อแยกผง 
CPVC ออกจากน้ าเสียเพื่อลดปริมาณ COD ในน้ าท้ิงของโครงการ 

- ภายในพืน้ท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 4. จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษน้ าตามที่กฎหมายก าหนด ท าหน้าท่ีควบคุมการ
ท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

- ภายในพืน้ท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 5. จัดให้มีผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบัดมลพิษน้ าตามที่กฎหมายก าหนด ปฏิบัติ
หน้าที่ประจ าระบบควบคุมและระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการตลอดระยะเวลา
การผลิต 

- ภายในพืน้ท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)   
ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4. คุณภาพน้ า (ต่อ) 6. โครงการได้จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ าโดยพนักงานของโครงการ บริเวณถัง

รวบรวมน้ าเสีย Wastewater Inspection Tank (V89-N) และ Inspection Pit 
ตรวจวัด pH, COD, SS และอุณหภูมิทุกวัน 

- ถัง Wastewater 
Inspection Tank 
(V89-N) และบ่อ 
Inspection Pit 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

7. จัดให้มีการติดตั้งเครื่องมือวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง (Online-Analyzer) ที่ต าแหน่ง
ต่าง ๆ ได้แก่ 
1) บ ริ เวณ ถั ง  Waste water Inspection Tank (V89-N) ต รวจวัด ค่ า  pH, 

Conductivity, COD, SS และอุณหภูมิ ก่อนระบายลงสู่บ่อพักน้ าทิ้งขนาด 
13,000 ลบ.ม. ของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) 
โดยค่า Conductivity ที่ตรวจวัดได้จะน าไปค านวณแปลงเป็นค่า TDS เพื่อ
ควบคุมค่า TDS ให้ไม่เกิน 25,000 มก./ล. 

2) บริเวณถัง Neutralization Tank (V81-N) ตรวจวัดค่า pH ก่อนส่งไปรวบรวม
ยั งถั ง TDS Tank (V87-1-N หรือ  V87-2-N) จากนั้ นจึ งระบาย เข้ าสู่ ถั ง 
Wastewater Inspection Tank (V89-N) ก่อนระบายลงสู่บ่อพักน้ าท้ิง ขนาด 
13,000 ลบ.ม. ของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) 

3) บริเวณบ่อ Waste Water Pit (V96-N) ตรวจวัดค่า pH ก่อนส่งไปรวบรวมยัง
ถัง HCL Storage Tank (V14-N) 

4) บริเวณถัง Neutralization Tank (V26-N) ตรวจวัดค่า pH ก่อนรวบรวมไปยัง
ถัง TDS Tank (V87-1-N หรือ V87-2-N) ก่อนส่งต่อไปยังถังรวบรวมน้ าเสีย 
Waste Water Inspection Tank (V89-N) และส่งต่อไปยังบ่อพักน้ าทิง้ขนาด 
13,000 ลบ.ม. ของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) 
ต่อไป 

- บริเวณถัง Waste 
Water Inspection 
Tank (V89-N), 
Neutralization 
Tank (V81-N), บ่อ 
Waste Water Pit 
(V96-N) และถัง 
Neutralization 
Tank (V26-N) 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)   
ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4. คุณภาพน้ า (ต่อ) 8. ติดตั้งอุปกรณ์ ORP Sensor เพื่อควบคุมปริมาณคลอรีนในการท าปฏิกิริยาเพื่อ

ไม่ให้เกิดคลอรีนตกค้างในน้ าทิ้งที่ถัง Neutralization Tank (V26-N) และถัง  
NaOH Storage tank (V25-A) โดยควบคุมค่า Conductivity ไม่ให้เกิน 200 mV 
หากน้ าทิ้งมีค่า Conductivity เกิน 200 mV ระบบควบคุมจะท าการเตมิสารละลาย
โซเดียมซัลไฟท์ (Na2SO3) โดยอัตโนมัติ เพื่อท าปฏิกิริยากับคลอรีนให้หมดไป 

- Neutralization 
Tank (V26-N) และถงั 
3% NaOH Storage 
tank (V25-A) 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

9. ควบคุมลักษณะสมบัติของน้ าทิ้งจากถัง Wastewater Inspection Tank (V89-N)  
ที่ระบายลงบ่อพักน้ าท้ิง ขนาด 13,000 ลบ.ม. ของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
ตะวันออก (มาบตาพุด) ตามประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) 
เรื่อง ก าหนดคุณลักษณะของน้ าทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน (ระบายลงสู่ทะเล) 
ยกเว้นมีค่าทีดีเอสมากกว่า 3,000 มก./ล. แต่น้ าท้ิงดังกล่าวจะต้องมีค่าทีดีเอส 
มากกว่าค่าทีดีเอสที่มีอยู่ในน้ าทะเลได้ไม่เกิน 5,000 มก./ล. 

- ถัง Wastewater 
Inspection Tank 
(V89-N) 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

10. ควบคุมลักษณะน้ าเสียในบ่อ Inspection Pit ขนาด 160 ลบ.ม. ที่จะส่งไประบบ
บ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพดุ) 
ให้เป็นไปตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ าเสียลงสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางใน
นิคมอุตสาหกรรม 

- บ่อ Inspection Pit - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 11. กรณีที่น้ าทิ้งบริเวณถังรวบรวมน้ าเสีย Wastewater Inspection Tank (V89-N) 
ขนาด 92.8 ลบ.ม. มีค่ าเกิน เกณ ฑ์ มาตรฐานที่ ก าหนดจะรวบรวมไปยั ง 
บ่อ Emergency tank ขนาด 1,500 ลบ.ม. เพื่อส่งกลับไปบ าบัดที่บ่อปรับสภาพ 
Neutralization Tank (V81-N) เพื่อปรับสภาพน้ าเสียอีกครั้งให้ได้ตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด โดยในกรณีที่โครงการไม่สามารถบ าบัดน้ าเสียดังกล่าวได้ โครงการจะ
ลดก าลังการผลิตหรือหยุดกระบวนการผลิตเพื่อลดปริมาณน้ าเสีย และส่งน้ าเสียที่
บ าบัดไม่ได้ดังกล่าวไปบ าบัดยังหน่วยงานรับก าจัดภายนอกที่ได้รับอนุญาตจาก
ทางราชการต่อไป 

- ระบบบ าบดัน้ าเสีย - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 



 

- 115 - 

 

ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)   
ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4. คุณภาพน้ า (ต่อ) 12. จัดให้มีบ่อพักน้ าฉุกเฉินขนาด 1,500 ลบ.ม. เพื่อรวบรวมน้ าเสียที่มีค่าเกินเกณฑ์

มาตรฐานก าหนด ก่อนส่งกลับไปบ าบัดยังบ่อปรับสภาพ Neutralization Tank 
(V81-N) หรือเพื่อรองรับน้ าเสียในกรณีที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
ตะวันออก (มาบตาพุด) ไม่สามารถรับน้ าเสียจากโครงการไปบ าบัดได้ โดยในกรณี
ที่โครงการสามารถบ าบัดน้ าเสียดังกล่าวได้โครงการจะลดก าลังการผลิตหรือหยุด
กระบวนการผลิต เพื่อลดปริมาณน้ าเสีย และส่งน้ าเสียที่บ าบัดไม่ได้ดังกล่าวไป
บ าบัดยังหน่วยงานรับก าจัดภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการต่อไป 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

13. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินท าให้ต้องหยุดการผลิต โครงการมีการจัดการน้ าเสียจาก 
แต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิต ดังนี ้
1) น้ าเสียที่เกิดขึ้นจากข้ันตอนการเกิดปฏกิิริยาประมาณ 13.1051 ลบ.ม./batch 

และจากขั้นตอนการล้างประมาณ 70.3703 ลบ.ม./ชม. จะเก็บไว้ในถัง
ปฏิกิริยา (Reactors) และถังล้าง (Washing Towers) ตามล าดับ โดยไม่ส่งไปยัง
ขั้นตอนต่อไป จนกระทั่งเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 

2) น้ าเสียจากขั้นตอนการแยกน้ า (Dehydration) ประมาณ 16.0133 ลบ.ม./
ชม. และขั้นตอนการเป่าแห้ง (Drying) ประมาณ 56.9281 ลบ.ม. โครงการ
ก าหนดให้ส่งน้ าเสียเหล่านี้เข้าสู่บ่อ Waste Water Pit (V96-N) ก่อนระบาย
ลงสู่พักฉุกเฉิน (Emergency tank) 

3) น้ าเสียจากหอก าจัดคลอรีนประมาณ 0.025 ลบ.ม./ชม. เก็บไว้ที่ถั ง
Neutralization Tank (V26-N) 

4) น้ าเสียจากถัง Neutralization Tank (V81-N) สูงสุดประมาณ 109.0452  
ลบ.ม./ชม. ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เก็บไว้คงค้างในถังโดยไม่ส่งไปยังขั้นตอน
ต่อไป จนกระทั่งเหตุการณ์กลับสู่สภาวะปกติ 

5) น้ าจ าก  Mechanical Seal Water แ ล ะ  Backwash of Filtration รวม
ประมาณ 4.8792 ลบ.ม./ชม. รวบรวมเข้าบ่อ Inspection pit ขนาด 160 
ลบ.ม. ก่อนส่งออกไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอช
เอตะวันออก (มาบตาพุด) 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)   
ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4. คุณภาพน้ า (ต่อ) 6) น้ าเสียจากระบบบ าบัดน้ าเสีย ได้แก่ ถัง TDS Tank (V87-1-N) ถัง TDS 

Tank (V87-2-N) และถังรวบรวมน้ าเสีย Wastewater Inspection Tank 
(V89-N) ขนาด 92.8 ลบ.ม. ส่งเข้าสู่บ่อพักฉุกเฉิน 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

14. โครงการก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกบริษัทรับบ าบดัน้ าเสีย ดังนี ้
1) ทางโครงการจะท าการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การได้รับอนุญาตประกอบกิจการบ าบัดน้ าเสียของหน่วยงานรับบ าบัดน้ าเสีย 
โดยหน่วยงานรับบ าบัดน้ าเสียจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
แล้วเท่าน้ัน 

2) ทางโครงการจะท าการแจ้งไปยังทางหน่วยงานรับบ าบัดน้ าเสียให้ทราบถึง
คุณภาพน้ าเสียที่ทางโครงการจะน าส่งไปบ าบัด พร้อมทั้งทางหน่วยงานรับ
บ าบัดน้ าเสียจะต้องเข้ามาท าการเก็บตัวอย่างเพื่อน าไปตรวจสอบยืนยันว่า
สามารถบ าบัดน้ าเสียจากโครงการได้จริง และค่าที่ได้หลังจากผ่านการบ าบัด
แล้วมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 

3) ทางหน่วยงานรับบ าบัดน้ าเสียจะต้องยินยอมให้ทางโครงการเข้าไปท าการ
ตรวจสอบลักษณะและประสิทธิภาพการบ าบัดที่หน้างานจริง พร้อมทั้งยินยอม
ให้ตรวจสอบข้อมูลการบ าบัดที่ผ่านมา 

4) ทางหน่วยงานรับบ าบัดน้ าเสียจะต้องยินยอมให้ทางโครงการเข้าไปท าการ
ตรวจสอบ หรือตรวจติดตามกรอบระยะเวลาที่ทางโครงการก าหนดไว ้

5) ทางหน่วยงานรับบ าบัดน้ าเสียจะต้องมีแผน/มาตรการรองรับในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินขึ้น ท้ังในขณะการขนส่งและในขณะการบ าบัด 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

    

5. การระบายน้ า และ 
ควบคุมน้ าท่วม 

1) จัดให้มีรางระบายน้ าฝนภายในโรงงาน แยกออกจากระบบระบายน้ าเสียอย่าง
ชัดเจน 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)   
ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
6. การคมนาคมขนส่ง 1. หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยในช่วงเช้า คือ เวลา 06.00-08.00 น. 

และช่วงเย็น คือ เวลา 17.00-19.00 น. รวมถึงช่วงเวลาอื่น ๆ ที่โครงการพบว่า
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านการจราจรต่อชุมชน 

- เส้นทางขนส่ง - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 2. ก าหนดระเบียบปฏิบัติส าหรับรถรับ-ส่งพนักงาน เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน 
ให้น้อยท่ีสุด เช่น การก าหนดเวลาวิ่งรถในช่วงการจราจรหนาแน่น ก าหนดข้อห้าม
การติดเครื่องรอ เป็นต้น 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ  
และเส้นทางขนส่ง 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 3. จัดให้มีจุดตรวจผ่านเข้า-ออกพื้นที่จอดรอ และพื้นที่จอดรถอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

4. อบรมพนักงานขับรถให้มีความรู้เกี่ยวกับสารที่บรรทุก และก าชับพนักงานขับรถ 
ให้มีความระมัดระวังเป็นพิเศษ 

- พนักงานขับรถ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 5. หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีสภาพการจราจรหนาแน่น รวมถึงเส้นทางอื่น ๆ ที่โครงการ
พบว่าก่อให้เกิดผลกระทบด้านการจราจรต่อชุมชน 

- พนักงานขับรถ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 6. ก าหนดให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของโครงการและกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

- พนักงานขับรถ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 7. ก าหนดให้มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัตงิานในการขนส่งและขนถ่าย และจัดการกรณี
เกิดสารเคมีรั่วไหล และฝึกอบรมพนักงานขับรถขนส่ง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
พร้อมมาตรการตรวจสอบด้านความปลอดภัยในแต่ละขั้นตอน และแผนปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน  

- พนักงานโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

8. ควบคุมให้บริษัทผู้รับจ้างขนส่งจัดเตรียมเอกสารก ากับการขนส่งและข้อมูลความ
ปลอดภัยของสารเคมี (SDS) พร้อมทั้งติดสัญลักษณ์แสดงระดับความเป็นอันตราย
ของสารเคมี หมายเลขโทรศัพท์ของโครงการ และบริษัทผู้ขนส่งบนตัวรถที่บรรทุก
สารเคมี/ผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังโครงการ 

- รถบรรทุกสารเคม ี
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

9. ควบคุมน้ าหนักในการบรรทุกไม่ให้เกินความสามารถสูงสุดในการบรรทุก และไม่
เกินท่ีกฎหมายก าหนด เพื่อป้องกันความเสียหายของผิวการจราจร 

- รถบรรทุกสารเคม ี - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

10. ควบคุมความเร็วรถบรรทุกสินค้า และวัตถุดิบท่ีเข้ามาภายในพื้นที่โครงการไม่เกิน 
30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง และบนทางหลวงไม่เกินตามกฎหมายก าหนด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)   
ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
6. การคมนาคมขนส่ง 
   (ต่อ) 

11. ผู้ขับรถขนส่งวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 4  
ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาความเป็นอันตรายให้เป็นไปตามข้อก าหนดการขนส่งสินค้า
อันตรายทางถนนของประเทศไทย 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

12. พิจารณาให้รถบรรทุกที่จะขนส่งสารเคมีหลีกเลี่ยงเส้นทางขนส่งที่ต้องผ่านชุมชน
และต้องติดตั้งอุปกรณ์บันทึกข้อมูลการเดินทาง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในด้านการ
ติดตามตรวจสอบการเดินทางของรถบรรทุกคันดังกล่าว 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

13. คัดเลือกผู้ขนส่งที่มีการติดตั้งระบบ Global Positioning System (GPS) และ
ระบบควบคุมความเร็วรถ 

- รถบรรทุกสารเคม ี - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

7. การจัดการ 
   กากของเสีย  
 

1.  ปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการมีดังนี ้
1)  ของเสียจากกระบวนการผลิต (Process Waste) ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ที่ใช้งาน

แล้ว มีปริมาณ 50.55 ตัน/ปี และพาเลทที่ช ารุด (Plastic Palette) มีปริมาณ 
24.48 ตัน/ปี จัดเก็บไว้ในอาคารเก็บของเสีย 

2)  ของเสียจากส านักงาน สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้  
  ขยะทั่วไปมีปรมิาณ 22.25 ตัน/ปี จัดเก็บไว้ในอาคารเก็บของเสียขยะทั่วไป 
  ขยะทีส่ามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้มปีริมาณ 0.76 ตัน/ปี จัดเก็บไว้ในอาคาร

เก็บของเสียขยะทั่วไป 
3)  ของเสียอันตราย มีรายละเอียดดังนี้  

  ภาชนะปนเปื้อนมีปริมาณ 1.26 ตัน/ปี รวบรวมใส่ตะกร้าไว้ภายในอาคาร
เก็บของเสียอนัตรายพื้นทีข่นาด 45 ตารางเมตร 

  กระป๋องสีเสปรย์มีปริมาณ 0.01 ตัน/ปี รวบรวมใส่ตะกร้าไว้ภายในอาคาร
เก็บของเสียอันตรายพื้นทีข่นาด 45 ตารางเมตร 

  วัสดุปนเปื้อนมีปริมาณ 3.24 ตัน/ปี รวบรวมใส่ตะกร้าไว้ภายในอาคารเก็บ
ของเสียอันตรายพื้นทีข่นาด 45 ตารางเมตร 

  ขยะอิเล็กทรอนิกส์มีปริมาณ 0.60 ตัน/ปี รวบรวมใส่ตะกร้าไว้ภายในอาคาร
เก็บของเสียอันตรายพื้นทีข่นาด 45 ตารางเมตร 
 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)   
ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
7. การจัดการ 

กากของเสีย (ต่อ) 
  หลอดไฟใช้แล้วขยะอิเล็กทรอนิกส์มีปริมาณ 0.12 ตัน/ปี รวบรวมใส่ตะกร้า

ไว้ภายในอาคารเก็บของเสียอันตรายพื้นทีข่นาด 45 ตารางเมตร 
  น้ ามันใช้แล้วมีปริมาณ 0.18 ตัน/ปี ใส่ถังแกลลอนขนาด 200 ลิตร ภายใน

อาคารเก็บของเสียอันตรายพืน้ท่ีขนาด 45 ตารางเมตร 
 ฉนวนใช้แล้วมีปริมาณ 0.12 ตัน/ปี รวบรวมใส่ตะกร้าไว้ภายในอาคารเก็บ

ของเสียอันตรายพื้นทีข่นาด 45 ตารางเมตร 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

2. การจัดการของเสียให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัด
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 และกฎหมาย
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 3. จัดเตรียมภาชนะแยกตามประเภทของขยะมูลฝอย พร้อมทั้งติดฉลากที่ภาชนะ - ภายในพื้นทีโ่ครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 4. พิจารณาคัดแยกขยะ เช่น กระดาษ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก เป็นต้น ให้มีการน ามา 
ใช้ซ้ า (Reuse) หรือน าไปจ าหน่าย 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 5. จัดให้มีพื้นที่ส าหรับจัดเก็บกากของเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ
อย่างเพียงพอ โดยมีการจ าแนกประเภทของของเสียอย่างชัดเจน 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 6. จัดให้มีผูค้วบคุมการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม - ภายในพื้นทีโ่ครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

7. จัดให้มีผู้ปฏิบัติงานประจ าควบคุมดูแลระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 
ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

8. คัดเลือกบริษัทขนส่งและรับก าจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ - ภายในพื้นทีโ่ครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 9. เก็บรวบรวมสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากพนักงานไว้ในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด
ให้เพียงพอกับปริมาณที่เกิดขึ้นเพื่อรอให้หน่วยงานท้องถิ่น/บริษัทเอกชนที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการ มารับไปก าจัดต่อไป 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)   
ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
7. การจัดการ 

กากของเสีย (ต่อ) 
10. การจัดเก็บของเสียที่เป็นอันตราย จะต้องจัดเก็บในพ้ืนที่จัดเก็บของเสียที่มีหลังคา

ปกคลุม ซึ่งภายในแบ่งเป็นบริเวณส าหรับของเสยีแต่ละประเภทก่อนส่งไปก าจดัยัง
หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อรับน าไปก าจัดต่อไป 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 11. ก าหนดให้มีการตรวจติดตาม (Audit) หน่วยงานรับก าจัดกากของเสียที่ได้รับ
อนุญาตจากทางราชการที่โครงการได้จัดส่งกากของเสียไปก าจัดเพื่อให้มั่นใจว่า
หน่วยงานดังกล่าวมีกระบวนการก าจัดกากของเสียของโครงการเป็นไปตาม
ข้อก าหนดและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

- หน่วยงานรับก าจัด 
กากของเสียที่ไดร้ับ
อนุญาตจากทาง
ราชการ 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 12. ก าหนดให้รถขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรม ต้องติดตั้งระบบจีพีเอส (GPS) เพื่อให้
มั่นใจว่าของเสียได้ขนส่งไปท่ีสถานท่ีรับก าจัดอย่างถูกต้อง 

- รถบรรทุกกากของเสยี - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

13. ติดป้ายเตือนอันตรายบนตัวรถที่บรรทุกกากของเสียอันตราย พร้อมทั้งระบุช่ือ
และหมายเลขโทรศัพท์ของโครงการและบริษัทผู้ขนส่งกากของเสียให้สามารถเห็น
ได้ชัดเจน เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังโครงการ 

- รถบรรทุกกากของเสยี - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

14. จัดให้มีระบบเอกสารก ากับการขนส่งของเสียอันตราย (Manifest-System) เพื่อ 
ให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการของเสยีอันตราย ได้แก่ การกักเก็บ การขนสง่ 
การล าเลียง และการส่งก าจัดยังหน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากทางราชการ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

8. สังคม-เศรษฐกิจ 1. พิจารณารับพนักงานที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดระยอง เข้ามาท างานตามความสามารถ
และความเหมาะสมเป็นอันดับแรก เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นมีงานท า และเพื่อให้
ชุมชนเกิดทัศนคติที่ดีต่อโครงการ เป็นการลดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของ
ประชาชนและชุมชน โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบในช่วงที่มีต าแหน่ง
งานว่าง 

- ชุมชนรอบโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 2. ประชาสัมพันธ์การรับคนงานท้องถิ่นเข้าท างานอย่างทั่วถึงโดยการติดประกาศ 
รับสมัครที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน/ชุมชนให้ชัดเจน 

- ชุมชนรอบโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 3. ก าหนดแผนงานท า CSR และประชาสัมพันธ์ของโครงการเมื่อมีการพัฒนาโครงการ 
ทั้งด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อม และด้านสื่อสารและเสริมสร้างความเข้าใจท่ีดีเป็นประจ าทุกป ี

- ชุมชนรอบโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)   
ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
8. สังคม-เศรษฐกิจ 
   (ต่อ) 

4. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ เพื่อแนะน าและอธิบาย
ถึงรายละเอียดของโครงการ แผนการด าเนินงาน รวมทั้งมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางการติดต่อสื่ อสารต่าง ๆ 
ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานสาธารณะในท้องถิ่น จ านวน 3 แห่ง 
(เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลต าบลบ้านฉาง และเทศบาลเมืองบ้านฉาง) 
แจกแผ่นผับ/จดหมายประชาสัมพันธ์ทุก 3 เดือน การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่าน
ผู้น าชุมชน และสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ทุกเดือน 

- ชุมชนรอบโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 5. สนับสนุนหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนโดยรอบพื้นทีโ่รงงาน เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ตามแผนงานมวลชนสัมพันธ์และความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (CSR Plan) 

- ชุมชนรอบโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 6. สนับสนุนหน่วยงานการศึกษาในพื้นทีเ่พื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน - ชุมชนรอบโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 7. จัดให้มีนโยบายเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สนับสนุน และส่งเสริมธุรกิจชุมชน หรือ
เสริมสร้างอาชีพใหม่ ท่ีเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับธุรกิจของโครงการ เพื่อส่งเสริม
ให้ชุมชนมีการพัฒนาแบบอย่างยืน ตามแผนงานมวลชนสัมพันธ์และความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (CSR Plan) 

- ชุมชนรอบโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

8. จัดให้ชุมชนโดยรอบพื้นทีโ่ครงการเข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 

- พื้นทีโ่รงงาน - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 9. จัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นของชุมชน โดยประสานความร่วมมือกับผู้น า
ชุมชน และเจ้าหน้าท่ีของรัฐในท้องถิ่น 

- ชุมชนรอบโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

10. ก าหนดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน และการจัดการปัญหาข้อร้องเรียนที่
เกิดขึ้น โดยให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน และประชาสัมพันธ์ช่องทาง
ดังกล่าวให้ชุมชนได้รับทราบ เช่น สามารถยื่นข้อร้องเรียนได้โดยส่งจดหมาย 
โทรศัพท์ โทรสาร หรือร้องเรียนโดยตรงกับทางโครงการ เป็นต้น แสดงดังรูปที่ 2 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)   
ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
8. สังคม-เศรษฐกิจ 
   (ต่อ) 

11. หากมีปัญหาข้อร้องเรียนเกิดขึ้นให้ด าเนินการสรุปผลการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบตามขั้นตอน 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

12. จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นคณะกรรมการ
ด าเนินการตรวจสอบผลกระทบและข้อร้องเรียนทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยก าหนด 
ให้องค์ประกอบของคณะกรรมการฯมาจากตัวแทนอย่างน้อย 3 ฝ่าย ได้แก่ 
ตัวแทนโครงการ ตัวแทนหน่วยงานราชการ และตัวแทนของภาคประชาชนภายใน
รัศมี 5 กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งจะต้องมีตัวแทนของภาคประชาชนเกินกึ่ง
หนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดโดยจะต้องแต่งตั้งภายใน 6 เดือน หลังจากได้รับ
ความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อย่างเป็นทางการ 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

13. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ก าหนดให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทาง  
การด าเนินการของโครงการและมีส่วนร่วมในการก ากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ร่วมพิจารณาประเด็น อุปสรรค 
ปัญหา ข้อวิตกกังวล และข้อร้องเรียนในแต่ละภาคส่วน พร้อมทั้งร่วมกันน าเสนอ
แนวทางป้องกันและแก้ไข  

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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รูปที่ 2 แผนรับเรื่องร้องเรียน 

ผู้ร้องเรยีน (ภายใน/ภายนอก) 

ผู้รับข้อร้องเรียนบันทึกข้อมูล 
และส่งเรื่องให้ผู้แทนฝ่ายบริหารดา้นสิ่งแวดล้อม 

ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านสิ่งแวดล้อม 
(พิจารณาตรวจสอบข้อร้องเรียน) 

รับข้อร้องเรียน 
ไม่รับข้อร้องเรียน

(ช้ีแจงเหตุผล) 

แจ้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนนิการตรวจสอบหาสาเหตุของ
ปัญหาและด าเนินการแกไ้ขป้องกัน 

ด าเนินการแกไ้ข
โดยทันที 

แจ้งจัดท าแผนการด าเนินงาน
แก้ไขปัญหา (ภายใน 3 วัน) 

แก้ไขปัญหาตามแผนงานท่ี
จัดท าไว ้

กรณีที่มีการแก้ไขไม่แล้วเสร็จ 

กรณีแกไ้ขแล้วเสร็จ ผู้แทนฝ่ายบรหิาร
ด้านสิ่งแวดล้อม (ERM) สรุปปัญหา

ข้อร้องเรียนและผลการแกไ้ข 

รายงานผลการด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อร้องเรยีนให้

ผู้บริหารรับทราบและก าหนด
มาตรการป้องกันการเกดิซ้ า 

ไม่เกิน 3 วัน 

ประชุมทุกแผนก/ฝ่ายที่
เกี่ยวข้องเพื่อสรุปปัญหา 

ข้อร้องเรียน และ
มาตรการป้องกันแก้ไข 

 (ภายใน 3 วัน) 

กรณีแก้ไขได้ทันที กรณีไม่สามารถแก้ไขได้ทันที 

ไม่เกิน 1 วัน 

ไม่เกิน 1 วัน 

แจ้งโดยวาจา / โทรศัพท์ / เอกสาร 

หากไม่ไดเ้กิดจากการด าเนินการของโครงการ หากเกิดจากการด าเนินการ
ของโครงการ 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)   
ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
9. อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย 

    

9.1 คณะกรรมการ 
ความปลอดภัย 

1. จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ตามที่กฎหมายก าหนด โดยระบุหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
และประกาศให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วถึง 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 2. ก าหนดนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน โดยก าหนดเป็นแผนงานประจ าปี 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 3. ด าเนินตามกฎหมายประกาศ และข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหาร
จัดการ และก ากับดูแลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

9.2 การตรวจสอบ 
ความปลอดภัย 
(Safety Audit) 

1. จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัย (Safety Audit) ตามมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัย เพื่อเป็นการควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการท า งาน 
รวมถึงการตรวจสอบเพื่อค้นหาสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตราย หรือความสูญเสีย
ต่าง ๆ โดยการน าผลการตรวจสอบดังกล่าวไปวิเคราะห์หาสาเหตุ และด าเนินการ
ปรับปรุง แก้ไขให้เกิดความปลอดภัยก่อนท่ีจะเกิดความสูญเสียโครงการ 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

9.3 การตรวจสอบ 
สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

1. จัดให้มีการตรวจสภาพแวดล้อมในการท างานในสถานประกอบการ ตาม
กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และ
เสียง พ.ศ. 2559 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

2. จัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายใน
บรรยากาศของสถานที่ท างาน และสถานที่ เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ตาม
กฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับสารเคมี
อันตราย พ.ศ. 2556 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)   
ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
9.4 ระดับเสียงใน 
สถานประกอบการ 

1. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันเสียงดังอย่างเพียงพอส าหรับพนักงานที่เข้าไปปฏิบัติงานใน
บริเวณพื้นท่ีทีม่ีเสียงดัง เช่น ท่ีอุดหู หรือท่ีครอบหู เป็นต้น และให้มีแผนตรวจสอบ
ดแูลรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 2. ติดป้ายเตือนการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงในบริเวณพื้นที่ที่มีระดับเสียงดังเกิน 
85 เดซิเบล (เอ) และควบคุมให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงเมื่อต้องเข้าไป
พื้นทีท่ี่มีเสียงดังอย่างเคร่งครัด 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

3. จัดท าโครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program) ในการ
บริหารจัดการป้องกันไม่ให้พนักงานสัมผัสระดับเสียงดังเป็นเวลานานและ
ประเมินผลโครงการทุกปี ประกอบด้วย 
1) การเฝ้าระวังเสียงดัง (Noise Monitoring) โดยการตรวจวัดระดับเสียงที่

พนักงานได้รับการศึกษาระยะเวลาสัมผัสเสียงดัง และการประเมินการสัมผัส
เสียงดังของพนักงาน 

2) การเฝ้าระวังการได้ยิน (Hearing Monitoring) ด้วยการทดสอบสมรรถภาพ 
การได้ยิน (Audiometric Testing) แก่พนักงานท่ีสัมผัสเสียงดังเฉลี่ย ระยะเวลา
การท างาน 8 ช่ัวโมง ตั้งแต่ 85 dB(A) ขึ้นไป และให้ทดสอบสมรรถภาพการ 
ได้ยินครั้งต่อไปอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 3) การควบคุมทางวิศวกรรม (Engineering Controls) 
4) การบริหารจัดการที่ดี (Administrative Controls) เช่น การลดเวลาสัมผัส

เสียงดังการสับเปลี่ยนหน้าท่ี เป็นต้น 
5) การให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงาน (Worker Education) เกี่ยวกับโครงการ

อนุรักษ์การได้ยิน ความส าคัญของการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินอันตราย
ของเสียงดัง การควบคุมป้องกัน และการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)   
ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
9.5 การตรวจสุขภาพ 1. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล อุปกรณ์ปฐมพยาบาล และเวชภัณฑ์ภายในพื้นที่

โครงการ รวมทั้งจัดเตรียมรถฉุกเฉิน 1 คัน ไว้ประจ าพื้นที่ให้พร้อมตลอดเวลา
ส าหรับเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บไปส่งยังโรงพยาบาลใกล้เคียง 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 2. ก าหนดให้มีเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินคุณภาพของสถานบริการสุขภาพ และ
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่โครงการใช้บริการตรวจสุขภาพของพนักงานประจ า 
ทั้งนี้ แนวทางการตรวจสอบและประเมินสถานบริการสุขภาพจะเป็นไปตาม
กระบวนการบริหารคู่ค้า (Supplier Management) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ
เป็นธรรม (Corporate Governance) 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

9.6 อุปกรณ์ป้องกัน 
อันตรายส่วนบุคคล 
(PPE) 

1. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) พื้นฐาน เช่น หมวกนิรภัย 
แว่นตานิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น และอุปกรณ์ PPE ตามลักษณะงาน และต้อง
ผ่านการตรวจสภาพก่อนใช้งาน 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 2. จัดการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์ให้พนักงานตระหนักถึงความส าคัญในการใช้
งานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และควบคุมให้มีการสวมใส่ในขณะ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 3. จัดให้มีแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เพื่อให้อยู่ในสภาพที่
พร้อมน าไปใช้งาน และมีการส ารองอุปกรณ์ไว้อย่างเพียงพอ 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 4. จัดให้มีป้ายเตือนอันตราย ป้ายเตือนการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสว่นบุคคล 
และป้ายเตือนพื้นที่ท่ีตอ้งขออนุญาตเข้าท างานในพื้นที ่

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

9.7 การฝึกอบรม 1. จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้แก่พนักงาน ทั้งใน
ส่วนของพนักงานใหม่และพนักงานเดิมที่ปฏิบัติงานในพื้นทีโ่ครงการ (ตามลักษณะ
ของงานท่ีเกี่ยวข้อง) ตามแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมใน
การท างานประจ าปี เช่น 
1) ระบบความปลอดภัยในที่ท างาน 
2) การบ่งช้ีอันตรายและการประเมินความเสีย่ง 
3) การดับเพลิงเบื้องต้น  
4) การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวติ 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)   
ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
9.7 การฝึกอบรม  
     (ต่อ) 

2. จัดให้มีกิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภายในโครงการอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีความตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติตาม
มาตรการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดตามแผนงานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างานประจ าปี 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

3. ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการดูแลเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ที่อาจเกิดขึน้โดยไมไ่ด้คาดคิด 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

9.8 ระบบป้องกัน 
และระงับอัคคีภัย 

1. จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยตามมาตรการออกแบบของ National Fire 
Protection Association ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ NEPA ประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 
และมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และ
หน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่ก าหนด ซึ่งประกอบด้วย 
1) Chlorine Gas Detector ติดตั้ง 31 จุด บริเวณริมรั้วโครงการ , Reactor 

House, ลานถัง และ Utility Area 
2) Heat Detector ติดตั้ง 20 จุด บริเวณส านักงาน, คลังสินค้า, Control Room 

and Generator, Re-Slurry House, Maintenance work shop และ QC 
Room 

3) Smoke Detector ติดตั้ง 96 จุด บริเวณอาคารป้อม  รปภ., ส านักงาน, คลัง
เก็บสินค้า, Control Room and Generator, Electrical Room, Re-Slurry 
House, Maintenance work shop, QC Room, Slurry Tank and 
Dehydration, PVC Unloading, Reactor House, Utility Area แ ล ะ 
Waste area 

4) Beam Detector ติดตั้ง 5 จุด บริเวณคลังเก็บสินค้าและ Reactor House
กล้อง CCTV ติดตั้ง 22 จุด บริเวณอาคารป้อม รปภ., ส านักงาน, คลังเก็บ
สิ น ค้ า , Control Room, Maintenance work shop, QC Room, PVC 
Unloading, Reactor House และลานถัง 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)   
ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
9.8 ระบบป้องกัน 
และระงับอัคคีภัย 
(ต่อ) 

5) สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Alarm) ติดตั้ง 35 จุด บริเวณอาคารป้อม รปภ., 
อาคารส านักงาน , ห้องควบคุมการผลิต , ห้องไฟฟ้า , Re-Slurry House, 
อาคารผลิต (Reactor House), คลังเก็บสินค้า, ลานถัง, Utility Area-1 และ 
2, Dehydration/ Dryer, PVC Unloading และ Waste area 

6) หัวจ่ายน้ าดับเพลิง (Fire hydrant) ติดตั้ง 12 จุด บริเวณอาคารป้อม รปภ., 
คลังเก็บสินค้า, บริเวณ Slurry Tank, Dehydration and Drying Tower, 
Re-Slurry House Chemical Storage, ลานถัง, บริเวณ PVC Silo, Utility 
Area และ Waste area 

7) หัวรับน้ าดับเพลิงจากภายนอก (Fire Department Connection) ติดตั้ง  
1 จุด บริเวณหน้าโรงงาน 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 9) ตู้ดับเพลิงพร้อมสายฉีดน้ าดับเพลิง (Fire hose cabinet) 
  ภายนอกอาคาร ติดตั้ง 12 จุด บริเวณอาคารป้อม รปภ., Re-Slurry Hose, 

Dryer, ลานถั ง , PVC Loading & Silo, คลั งเก็บสินค้ า , Compressor 
House, Slurry tank ,N2 Storage และ Waste area 

  ภายในอาคาร ติดตั้ง 20 จุด บริเวณส านักงาน, Re-Slurry house, Reactor 
house, Dryer, CPVC Silo และคลังเก็บสินคา้ 

   

 10) ระบบ Sprinkler ติดตั้ง 96 จุด ที่คลังเก็บสินค้า 1 (WH-1) และคลังเก็บ
สินค้า 2 (WH-2) อาคารละ 48 จุด 

11) เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ ติดตั้ง 51 ถัง แบ่งเป็นถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง  
44 ถัง และถังดับเพลิงชนิด CO2 7 ถัง บริเวณอาคารป้อม รปภ., อาคาร
ส านักงาน, คลังเก็บสินค้า, Slurry Tank, Dehydration and Drying Tower, 
Control Room, Re-Slurry House Chemical Storage, อ า ค า ร ผ ลิ ต ,  
ลานถั ง , PVC Unloading, Utility Area-1 และ 2บริ เวณ  high Voltage 
Incoming Area และ Waste area 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)   
ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
9.8 ระบบป้องกัน 
และระงับอัคคีภัย 
(ต่อ) 

12) ติดตั้งเครื่องสูบน้ าดับเพลิง ดังนี ้
 Diesel Engine Driven Fire Water Pump มีอัตราการไหล 227.13 ลบ.ม./ 
ชม. (1,000 GPM) แรงดัน 1,000 kPaG  
 Motor Driven Fire Water Pump มีอัตราการไหล 227.13 ลบ.ม./ชม.  
(1,000 GPM) แรงดัน 1,000 kPaG 
 Motor Driven Jockey Pump ขนาด 5.678 ลบ.ม./ชม. (25 GPM)  
ส าหรับรักษาแรงดันในเส้นท่อ และแรงดันน้ าในระบบเครื่องสูบน้ าดับเพลิง 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

2. จัดให้มีบ่อน้ าส ารองมีปริมาตรความจุของบ่อเท่ากับ 1,200 ลบ.ม. ด าเนินการ
ออกแบบก่อสร้าง และผ่านการตรวจสอบทางวิศวกรรมถูกต้องตามมาตรฐาน ACI 
3 1 8 M-0 5  (Building Code Requirements for Reinforced Concrete), 
ASCE 7 -0 2  ( Minimum Design Loads for Buildings and Other 
Structures), และมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบ่อดังกล่าวจะมีการส ารองน้ า
ใช้ในส่วนการผลิต และน้ าใช้ในการดับเพลิงร่วมกัน แต่มีการวางระดับท่อส่งน้ าที่
แตกต่างกัน ท าให้มีปริมาณน้ าส ารองไว้ใช้ส าหรับระบบดับเพลิงโดยเฉพาะเท่ากับ 
609 ลบ.ม. ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าส ารองส าหรับดับเพลิงสูงสุดที่ 135 
ลบ.ม. และ 170.1 ลบ.ม. ตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ
และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 และตามมาตรฐาน NFPA 14 
ตามล าดับ 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

   

3. ก าหนดให้วาล์วส าหรับจ่ายน้ าจากบ่อน้ าส ารองขนาด 1,200 ลบ.ม. เพื่อใช้ใน
กระบวนการผลิตและใช้ในการดับเพลิงต้องอยู่ในสภาพ “เปิด” เสมอ 

- บ่อน้ าส ารองขนาด 
1,200 ลบ.ม. 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

4. ก าหนดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ Level Switch เพื่อควบคุมระดับน้ าในบ่อน้ าส ารอง
ขนาด 1,200 ลบ.ม. โดยเมื่อปริมาณน้ าในบ่อลดลงเหลือร้อยละ 93 ของปริมาณ
ความจุบ่อ (1,116 ลบ.ม.) ระบบจะเริ่มเติมน้ าดิบจากนิคมอุตสาหกรรมดับบลิว
เอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) เข้าสู่บ่อเก็บน้ า และเมื่อปริมาณน้ าในบ่อเพิ่มขึ้นถึง
ร้อยละ 95 ของปริมาณความจุบ่อ (1,140 ลบ.ม.) ระบบจะหยุดการเติมน้ า 

- บ่อน้ าส ารองขนาด 
1,200 ลบ.ม. 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)   
ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
9.8 ระบบป้องกัน 
และระงับอัคคีภัย 
(ต่อ) 

5. ก าหนดให้มีการตรวจเช็คระดับน้ าส ารองภายในบ่อส ารองขนาด 1,200 ลบ.ม. อยู่
เสมอ ผ่านทางหน้าจอ DCS โดยเมื่อปริมาณน้ าในบ่อลดต่ ากว่าร้อยละ 80 ของ
ปริมาณความจุบ่อ (960 ลบ.ม.) จะมีสัญญาณดังและมีข้อความเตือนแสดงขึ้นมา
บนหน้าจอ DCS เพื่อให้พนักงานโครงการรับทราบถึงความผิดปกติของระดับน้ า 
และด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

6. จัดให้มีแผนการตรวจสอบ และบ ารุงรักษาระบบหรือเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 7. ก าหนดให้มีการติดตามตรวจสอบระบบดับเพลิง และการตรวจสอบอาคารตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 8. จัดให้มีทีมป้องกันและระงับอัคคีภัย และจัดให้มีการฝึกซ้อมอย่างสม่ าเสมอ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง  

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

9. ตรวจสอบความพร้อมของระบบเตือนภัย และอุปกรณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ภายใน
โรงงาน ตามแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

9.9 การควบคุมและ 
รับรองเหตุฉุกเฉิน 

1. จัดให้มีแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการระงับอุบัติเหตุ
และเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบและปลอดภัย โดย
แบ่งระดับความรุนแรงออกเป็น 3 ระดับ ดังนี ้ดังรูปที่ 3 
1) ระดับที่ 1 ได้แก่ เป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในโรงงานหรือตามเส้นทาง

ขนส่ง หรือแนวท่อส่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อโรงงานหรือชุมชน
ใกล้เคียง โดยโรงงานสามารถควบคุมสถานการณ์หรือระงับเหตุได้ด้วย
ก าลังคนและทรัพยากรได้วางแผนหรือตระเตรียมไว้โดยไม่ต้องร้องขอจาก
หน่วยงานอื่น โดย ED สามารถสั่งการให้ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1 ได้ 
เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินนั้นๆ หรือเตรียมความพร้อม
ส าหรับการอพยพพนักงาน เป็นต้น พร้อมทั้งแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์
มายังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) และ/หรือ
ส านักงานนิคมฯ ภายใน 10 นาที หลังเกิดเหตุ 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)   
ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
9.9 การควบคุมและ 
รับรองเหตุฉุกเฉิน 
(ต่อ) 

2) ระดับที่ 2 เป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในโรงงานหรือตามเส้นทางขนส่ง 
หรือแนวส่งท่อผลิตภัณฑ์ โดยอาจส่งผลกระทบต่อโรงงานหรือชุมชนใกล้เคียง  
ซึ่งเจ้าหน้าที่ของโรงงานไม่สามารถควบคุมสถานการณ์และระงับเหตุได้ด้วย
ก าลังและทรัพยากรที่ได้ตระเตรียมไว้ ต้องร้องขอหรือได้รับการสนับสนุนจาก
โรงงานข้างเคียง หรือจากส านักงานนิคมอุตสาหกรรม โดย ED จะสั่งการให้มี
การประกาศแจ้งยกระดับภาวะฉุกเฉินให้กับพนักงานทราบ พร้อมทั้งรายงาน
เหตุการณ์  และ/หรือขอความช่วยเหลือมายังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) และ/หรือส านักงานนิคมฯ ทันทีหลังจากที่
ประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่าไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้ด้วยก าลังคน
และทรัพยากรที่มีอยู่ 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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รูปที่ 3 แผนฉุกเฉิน 3 ระดับของโครงการ 

ความรุนแรงระดับท่ี 3 

ความรุนแรงระดับท่ี 1 

ความรุนแรงระดับท่ี 2 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)   
ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
9.9 การควบคุมและ 
รับรองเหตุฉุกเฉิน 
(ต่อ) 

3) ระดับที่ 3 เป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้นในโรงงานหรือตามเสน้ทางขนส่ง หรือ
แนวท่อส่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของโรงงานไม่สามารถควบคุมสถานการณ์
และระงับเหตุได้ด้วยก าลังและทรัพยากรที่มีอยู่ ต้องร้องขอหรือได้รับการ
สนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
เทศบาลต าบลบ้านฉาง เทศบาลต าบลมาบข่า กองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอ.ปภ.เทศบาล) กองอ านวย การป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบล (กอ.ปภ.อบต.) เป็นต้น  
ซึ่งเหตุฉุกเฉินของโครงการในระดับนี้จัดเป็นภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1 ของจังหวัด
ระยอง ตามแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายจังหวัด
ระยอง โดย ED จะสั่งการให้ประกาศแจ้งยกระดับภาวะฉุกเฉินให้พนักงาน
ทราบ พร้อมทั้งรายงานเหตุการณ์และขอความช่วยเหลือมายังศูนย์เฝ้าระวัง
และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) และ/หรือส านักงานนิคมฯ ตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนดทันทีหลังจากท่ีประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่าไม่สามารถ
ควบคุมเหตุการณ์ได้ด้วยก าลังและทรัพยากรที่มีอยู่ในนิคมฯ ซึ่งต้องขอความ
ช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่/อ าเภอ/จังหวัด 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

4) จัดให้มีแผนระงับเหตุการณ์อันตรายในบริเวณแนวท่อขนส่งในกรณีเกิดการรั่วไหล
เพื่อท่ีจะได้มีการน าไปบังคับใช้และฝึกซ้อมให้เกิดความเข้าใจโดยทั่วกัน 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 5) จัดให้มีการฝึกซ้อมตามแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินของโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 6) ก าหนดให้มีแผนฟื้นฟูหลังระงับเหตุฉุกเฉิน การจัดท ารายงานเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น 
และการป้องกันการเกิดเหตุซ้ า โดยการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 7) ก าหนดให้มีมาตรการในการชดเชยค่าเสียหายกรณีเกิดผลกระทบจากโรงงานต่อ
พนักงาน ผู้รับเหมา และประชาชน 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)   
ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
9.10 การควบคุมความ
ปลอดภัยบริเวณถังเก็บ
สารเคม ี

1. จัดท าคันกั้น (Dike) คอนกรีตล้อมรอบถังเก็บสารเคมีบริเวณลานถังที่สามารถเก็บ
กักสารเคมีเท่ากับปริมาตรของถังเก็บขนาดใหญ่ที่สุด เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย
ของสารเคมีที่รั่วไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพตามข้อก าหนดของกฎกระทรวง  
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 2. ติดตั้งระบบป้องกันไอสารเคมี (Filter) บริเวณลานถัง ในขณะท าการสูบถ่าย  - ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 3. จัดให้มีระบบดับเพลิงโดยรอบบริเวณถังเก็บ ได้แก่ ถังดับเพลิง หัวจ่ายน้ าดับเพลิง 
หัวฉีดน้ าดับเพลิง และตู้เก็บสายฉีดน้ าดับเพลิง ซึ่งมีการตรวจความพร้อมในการ 
ใช้งานเป็นประจ าทุกเดือน 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 4. จัดให้มีการซ่อมบ ารุงปั๊มสูบสารเคมี และหน้าแปลนของท่อขนส่งสารเคมีตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ณ บริเวณลานถัง เพื่อป้องกันการหมดอายุของซีล (Seal) 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

9.11 การควบคุม 
ความปลอดภัยของ
พนักงานขนส่ง 
Polyvinyl Chloride 
Resin 

1. ก าหนดให้พนักงานของโครงการ และพนักงานจ้างเหมา มีการสวมอุปกรณ์ป้องกัน
ความปลอดภัย (PPE) เช่น หมวก แว่นตา หน้ากากป้องกันฝุ่น ถุงมือและรองเท้า
เซฟตี้ โดยตลอดในระหว่างปฏิบัติงาน 

- PVC Loading - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

2. ก าหนดให้พนักงานของโครงการ และพนักงานจ้างเหมาที่ปฏิบัติงานเข้ารับการ
อบรมเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยแผนก HSE ของโครงการก่อนเริ่ม
ปฏิบัติงานจริง 

- พนักงานโครงการและ
พนักงานจ้างเหมา 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 3. ก าหนดให้มีการตรวจเช็คเอกสารรับรองการใช้งานรถยก Forklift และการควบคุม
ใช้งานเครนอย่างปลอดภัยของพนักงานของโครงการ และพนักงานจ้างเหมาที่
ปฏิบัติงาน 

- พนักงานโครงการและ
พนักงานจ้างเหมา 

 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)   
ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
9.12 ความปลอดภัย 
ช่วงซ่อมบ ารุง 

1. ผู้รับเหมาและคนงานของผู้รับเหมาที่เข้ามาท างานในโครงการช่วงซ่อมบ ารุง ต้อง
ศึกษา ท าความเข้าใจ ปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัยของโครงการ และต้องท าข้อตกลงรวมถึงผ่านการอบรมกับทางโครงการ
เกี่ยวกับข้อก าหนดด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งก าหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนข้อก าหนดที่ท าการตกลงร่วมกัน 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 2. จัดให้มีการอบรมผู้รับเหมาเพื่อให้เข้าใจด้านความปลอดภัยตามข้อก าหนดและ
ระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
รวมทั้งรับทราบการปฏิบัติตามแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉินของโครงการก่อนเริ่ม
ปฏิบัติงาน 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 3. ระหว่างที่ท างานภายในพื้นที่โครงการ ก าหนดให้บริษัทผู้รับเหมาต้องมีเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยระดับเทคนิค หรือระดับวิชาชีพ ตามสัดส่วนของพนักงานรับเหมา
ตามที่กฎหมายก าหนด ท าหน้าท่ีควบคุมการปฏิบัติงาน 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 4. ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของบริษัทผู้รับเหมา และเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยฯ ของโครงการ ต้องตรวจความปลอดภัย (Patrol Check) ทุกวัน เพื่อ
ควบคุมไม่ให้เกิดสภาพที่ไมป่ลอดภัย และการท างานไม่ปลอดภัย รวมถึงการค้นหา
อันตรายและปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยให้แจ้งข้อมูลกับบริษัทผู้รับเหมา 
และผู้บริหารของโครงการรับทราบ 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

5. ก าหนดให้มีระเบียบปฏิบัติส าหรับงาน (Work instruction) แต่ละประเภทในการ
ซ่อมบ ารุง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการท างาน เช่น การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า งาน
ประเภทท่ีมีความร้อนหรือประกายไฟ (Hot Work) การใช้ก๊าซในการติดตั้ง เช่ือม 
การท างานบนที่สูง การใช้รถเครน เป็นต้น โดยฝ่ายผลิตจะเป็นผู้เตรียมขั้นตอน
และวิธีปฏิบัติที่จะใช้ในการ Shutdown และตัดแยกระบบ ตลอดจนอุปกรณ์
ส าหรับสนับสนุนเพื่อให้การ Shutdown เป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัย 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 6. ผู้รับเหมาและพนักงานของโครงการต้องปฏิบัติตามระบบการขออนุญาตการ
ท างาน (Work Permit)  

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

     



 

- 136 - 

ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)   
ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
9.12 ความปลอดภัย 
ช่วงซ่อมบ ารุง (ต่อ) 

7. ผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในช่วงหยุดผลิตเพื่อซ่อมบ ารุง จะต้องก าหนดหน้าที่
ของผู้รับเหมาในแต่ละต าแหน่งงานให้ชัดเจน 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

8. จัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ที่จะน าเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ ก าหนดคุณสมบัติ
ของผู้ตรวจสอบอุปกรณ์ และก าหนดมาตรการตรวจติดตามการปฏิบัติตาม
ระเบียบการตรวจอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

9. ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย ตรวจสอบ
สภาพพื้นท่ีก่อนเข้าไปท างาน ดูแลความปลอดภัยในระหว่างท างาน และตรวจสอบ
หลังปฏิบัติแล้วเสร็จ 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 10. การระบายของเหลวออกจากอุปกรณ์ จะต้องมีถาดหรือถังมารองรับหรือต่อท่อ 
เข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือส่งไปก าจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน
ราชการ 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 11. ผู้รับเหมาต้องรักษาความสะอาดของพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลอดเวลาการท างาน โดย
จัดการขยะทั่วไปและขยะอันตรายให้เป็นไปตามระเบียบของโครงการ รวมทั้งต้อง
จัดให้มีการป้องกันการปนเปื้อนของดินสารเคม ีและน้ าเสียลงในรางระบายน้ าของ
โครงการ 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

9.13 ความปลอดภัย
ในช่วงก่อนเริ่มด าเนิน 
การผลิตใหม ่

1. ก่อนท่ีจะเริ่มด าเนินการผลิตใหม่ ภายหลังจากการหยุดซ่อมบ ารุง พนักงานจะต้อง
ตรวจสอบความพร้อมของพื้นท่ี และหน่วยผลิตตาม Pre-start Up Safety Review 
(PSSR) Checklist ก่อนท่ีจะเริ่มเดินเครื่องผลิตใหม่อีกครั้ง (Plant Start Up) 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 2. ก าหนดให้มีระเบียบวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) ในการเริ่มด าเนินการ 
ผลิตใหม่ 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

9.14  อื่น ๆ 1. จัดท าข้อมูลความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับสารเคมีแต่ละชนิดพร้อมติด
ประกาศไว้บริเวณพื้นที่ท างาน 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

2. จัดให้มีอ่างล้างตาและช าระร่างกาย (Emergency eyewash and shower) 
ส าหรับใช้งานในกรณีฉุกเฉินในบริเวณกระบวนการผลิตและลานถังเก็บสารเคมี  
ให้เพียงพอและเหมาะสมกับบริเวณที่ติดตั้ง 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)   
ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
9.14 อ่ืน ๆ (ต่อ) 3. ติดตั้งถุงบอกทิศทางลมไว้ตามพื้นทีส่่วนต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม  - ภายในพื้นทีโ่ครงการ 

 
- ตลอดระยะเวลา

ด าเนินการ 
- บริษัท เอส แอนด์ แอล  

สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
 4. ด าเนินการจัดเก็บสารเคมีอย่างถูกต้องตามมาตรฐานกฎหมายฯ และจัดเตรียม

อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการควบคุมกรณีสารเคมีรั่วไหล 
- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

5. ท าการวิเคราะห์อันตราย และช้ีบ่งผลกระทบด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
และสิ่งแวดล้อมตามลักษณะงาน เพื่อก าหนดแผนหรือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ในการควบคุมหรือลดความเสี่ยงท่ีมีอยู่ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

6. ก าหนดให้มีการรายงานผลการประเมินอันตราย การศึกษาผลกระทบ แผนการ
ด าเนินงาน และแผนการควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ความปลอดภัย และมาตรการลดความเสี่ยงต่าง ๆ ตามหมวด 4 มาตรา 32 แห่ง 
พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 
ให้กับกระทรวงแรงงานทราบทุกปี ทั้งนี้ เมื่อหมวด 4 มาตรา 32 มีข้อก าหนดใน
การปฏิบัติที่ชัดเจนให้ด าเนินการตามกฎหมายที่ก าหนดไว ้

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 7. จัดท าฐานข้อมูลของหน่วยงานราชการ โรงพยาบาลท้องถิ่น และโรงงานข้างเคียง 
พร้อมช่องทางติดต่อไว้ส าหรับกรณีฉุกเฉิน 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

8. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากกระบวนการผลิต และจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
จากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน โดยโครงการจะจัดส่ง
รายงานดังกล่าวต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ทุก 5 ป ี

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

9.15  อื่น ๆ (ต่อ) 9. จัดท าการประเมินความเสี่ยงส าหรับหน่วยผลิตอุปกรณ์ที่มีการปรับปรุง/
เปลี่ยนแปลง/ติดตั้งเพิ่มเติม โดยผู้เช่ียวชาญและวิศวกรผู้เกี่ยวข้องของโครงการ
และบริษัทผู้ออกแบบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด โดยจัดท า ในช่วงการ
ออกแบบรายละเอียด (Detail Design) และส่งให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนเดินเครื่องการผลิตใหม่ของ
โครงการขยาย/เปลี่ยนแปลง 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)   
ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
10. อันตรายร้ายแรง     
10.1 มาตรการตรวจสอบ
การรั่วไหลของคลอรีน 

1. ก าหนดให้ในการด าเนินการตามปกติต้องปิดประตูและหน้าต่างของอาคารถัง
ปฏิกิริยา (Reactor House) ไว้เสมอ 

- อาคารถังปฏิกิริยา 
(Reactor House) 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

2. ก าหนดให้ในกรณีซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักร ต้องมีการตัดแยกระบบส่งก๊าซ
คลอรีนที่อาจจะมีการตกค้างในท่อไปยังหน่วยก าจัดคลอรีนก่อนที่ผู้ปฏิบัติงานจะ
เปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศทุกครั้ง และหลังจากท่ีท าการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร
เสร็จเรียบร้อย ต้องปิดประตูและหน้าต่างให้สนิทเหมือนเดิม 

- อาคารถังปฏิกิริยา 
(Reactor House) 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 3. ก าหนดให้มีการติดตั้งระบบตรวจจับการปิดของประตูและหน้าต่างของอาคารถัง
ปฏิกิริยา เพื่อป้องกันการเกิดเหตุก๊าซคลอรีนรั่วไหลออกสู่ภายนอกตัวอาคาร 

- อาคารถังปฏิกิริยา 
(Reactor House) 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 4. ในกรณีเกิดเหตุการณ์คลอรีนรั่วไหล เมื่อสัญญาณแจ้งเตือนว่าประตูและหน้าต่าง 
ของอาคารถังปฏิกิริยายังมีการเปิดอยู่แสดงที่ห้องควบคุม ให้พนักงานที่สวมใส่
อุปกรณ์ SCBA เข้าไปท าการปิดประตูที่ยังเปิดอยู่โดยทันที ส่วนหน้าต่างที่ยังเปิดอยู่ 
ให้พนักงานสั่งการให้ปิดโดยระบบปิดจากห้องควบคุม 

- อาคารถังปฏิกิริยา 
(Reactor House) 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

5. การติ ดตั้ ง (Manual Valve) ที่ อยู่ ภ ายนอกอาคารผลิต  (Reactor House)  
ซึ่งออกแบบให้เป็นแบบ Normal Closed เช่ือมต่อไปยังท่อก๊าซรวม (Header) 
เพื่อดูดก๊าซคลอรีนที่รั่วไหลภายในอาคารผลิต (Reactor House) ส่งไปยังหอ
ก าจัดคลอรีน (Chlorine Eliminator) โดยท่อก๊าซรวม (Header) ออกแบบให้มี
ความดันภายในเส้นท่อต่ ากว่าความดันบรรยากาศ คือ -4 กิโลปาสคาล (-0.04 บาร์) 
ด้วย Exhaust Blower 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 6. จัดให้มีระบบรวบรวมอากาศภายในอาคารผลิต (Reactor House) ทั้งจากถัง
ปฏิกิริยา (Reactor) และท่อขนส่ง ไปบ าบัดยังหอก าจัดคลอรีน (Chlorine 
Eliminator) กรณีเกิดการรั่วไหลของก๊าซคลอรีนในอาคารผลติ (Reactor House) 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)   
ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
10.1 มาตรการตรวจสอบ
การรั่วไหลของคลอรีน 
(ต่อ) 

7. ติดตั้งเครื่องตรวจจับก๊าซคลอรีน (Chlorine Gas Detectors) ในบริเวณดังนี้  
ดังรูปที ่4 
1) ติดตั้งเครื่องตรวจจับก๊าซคลอรีนที่ระยะทุก ๆ 10 เมตร รอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

กับคลอรีนในบริเวณ Reactor House 
2) ติดตั้งเครื่องตรวจจับก๊าซคลอรีนที่บริเวณเครื่องท าสญุญากาศ จ านวน 1 จุด 
3) ติดตั้งเครื่องตรวจจับก๊าซคลอรีนบริเวณหอก าจัดคลอรีน จ านวน 2 จุด 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

4) ติดตั้งเครื่องตรวจจับก๊าซคลอรีนที่ท่อคลอรีนขนาด 8 นิ้ว บริเวณใกล้กับ 
Metering Station จ านวน 1 จุด 

5) ติดตั้งเครื่องตรวจจับก๊าซคลอรีนรอบรั้วโครงการ จ านวน 8 จุด 
6) ติดตั้งเครื่องตรวจจับกา๊ซคลอรีนบริเวณปล่องของหอก าจัดคลอรีน 

(Elimination Tower Stacks) จ านวน 1 จุด 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 8. เครื่องตรวจจับก๊าซคลอรีนตั้งค่าเตือน (Alarm) ตั้งไว้ 2 ระดับ 
1) การเตือนระดับที่ 1 ก าหนดไว้ท่ี 20% ของค่า TLV-TWA คือ 0.1 ppm 
2) การเตือนระดับที่ 2 ก าหนดไว้ท่ี 40% ของค่า TLV-TWA คือ 0.2 ppm 
ค่า TLV-TWA ของคลอรีนเท่ากับ 0.5 ส่วนในล้านส่วน (มาตรฐาน ACGIH 2010) 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 9. เครื่องตรวจจับก๊าซคลอรีนที่บริเวณปล่องของหอก าจัดคลอรีน และบริเวณริมรั้ว
โครงการทั้ง 8 จุด จะส่งสัญญาณไปแสดงยัง Control Panel ที่อยู่ภายในบริเวณ
ห้องควบคุม (Control Room) ซึ่งโครงการจะเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจวัดแบบ 
ต่อเนื่อง (CEMs online) ไปยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(Environment Monitoring and Control: EMCC) ของการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย เพื่อเฝ้าระวังการระบายก๊าซคลอรีนจากปล่องของหอก าจัด
คลอรีนและบริเวณริมรั้วโครงการ 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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รูปที่ 4 ต าแหน่งติดตั้งเครื่องตรวจวัดก๊าซคลอรีน 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)   
ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
10.1 มาตรการตรวจสอบ
การรั่วไหลของคลอรีน 
(ต่อ) 

10. จัดให้มีถังพักสารละลายโซดาไฟ 10% โดยน้ าหนัก ส าหรับหอก าจัดคลอรีน 
จ านวน 2 ถัง (V24-1-A และ V24-2-A) โดยใช้งาน 1 ถัง และส ารอง 1 ถัง โดย
เมื่อสารละลายโซดาไฟ 10% โดยน้ าหนัก เกิดอิ่มตัวจะมีการถ่ายสารละลาย
ดังกล่าวไปยังถังพัก NaOH Storage tank (V25-A) และให้มีการเติมสารละลาย
โซดาไฟ 32% โดยน้ าหนัก และน้ าเข้าสู่ถังที่ว่างลงเพื่อที่จะผสมให้เป็นสารละลาย
โซดาไฟ 10% โดยน้ าหนักข้ึนมาใหม่ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 10 นาที 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 11. กรณีที่เครื่องตรวจจับก๊าซคลอรีนมีการเตือนระดับที่ 1 คือ 0.1 ppm ที่ปล่องของ
หอก าจัดคลอรีน หมายถึงความเข้มข้นของสารละลายโซดาไฟในถังพักโซดาไฟ 
(10% NaOH tank) ที่ใช้งานอยู่ลดลงจนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบ าบัด 
โครงการจะท าการสลับใช้งานสารละลายโซดาไฟ 10% โดยน้ าหนัก ในถังที่ส ารอง
ไว้ทันทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบ าบัดคลอรีน 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

12. ก าหนดให้ในกรณีฉุกเฉินที่ต้องมีการใช้งานสารละลายโซดาไฟ 10% โดยน้ าหนัก  
ในการบ าบัดคลอรีนเป็นจ านวนมาก และเกิดการอิ่มตัวอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถ
เตรียมสารละลายโซดาไฟ 10% โดยน้ าหนัก ในถังส ารองให้เสร็จได้ทัน ต้องส่ง
สารละลายโซดาไฟ 32% โดยน้ าหนักเข้าสู่หอก าจัดคลอรีนแทน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและให้การบ าบัดด าเนินต่อเนื่องไปได้ 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 13. จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจและหน้ากากป้องกันแก๊สพิษดังนี ้
1) หน้ากากป้องกันแก๊สพิษพร้อมถังอัดอากาศ (SCBA + Full Face Mask) 

จ านวน 4 ชุด 
2) หน้ากากป้องกันแก๊สพิษชนิดประกอบแอร์ไลน์ (Air-Line complete suit 

with SCBA+ Full Face Mask) จ านวน 1 ชุด 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 14. จัดให้มีแหล่งพลังงานส ารอง (Back up Electrical Generator) ส าหรับหอก าจัด
คลอรีน (Chlorine Eliminator) 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)   
ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
10.1 มาตรการตรวจสอบ
การรั่วไหลของคลอรีน 
(ต่อ) 

15. จัดให้มีวิธีปฏิบัติงานเมื่อเกิดก๊าซคลอรีนรั่วไหลในกรณีต่อไปนี ้
1) กรณีเกิดการรั่วไหลจากถังเกิดปฏิกิริยา (Chlorine Leakage from Reactor) 
2) กรณีเกิดการรั่วไหลจากท่อขนส่งในอาคารหน่วยผลิต (Chlorine Leakage 

from Pipeline in Reactor House) 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 16. เมื่อเกิดเหตุการณ์ก๊าซคลอรีนรั่วไหล ต้องแจ้งหน่วยงานราชการและหน่วยงานใน
พื้นทีท่ราบโดยทันที 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 17. จัดทีมปฐมพยาบาล (First Aid Team) เตรียมพร้อมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับสัมผัส
ก๊าซคลอรีนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หากมีอาการร้ายแรงให้น าส่งโรงพยาบาลทันที 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 18. มีการทบทวนและปรับปรุงแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทุกปี โดยเฉพาะเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการด าเนินโครงการ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์
โดยรอบ เพื่อให้แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของโครงการมีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน 
และสามารถใช้ในการควบคุมสภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

10.2 มาตรการซ่อมบ ารุง
ระบบท่อขนส่ง 

1. การออกแบบท่อขนส่งคลอรีนต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ANSI และท าด้วย Carbon 
Steel ซึ่งไม่ท าปฏิกิริยากับก๊าซคลอรีน 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 2. จัดให้มีสิ่งก่อสร้าง (Barrier) ที่ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากยานพาหนะวิ่งชนแนวท่อ
มาตรฐาน AASHTO หรือมาตรฐานสากล 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 3. จัดให้มีการปิดกั้นพื้นที่ตลอดแนวการวางท่อ เพื่อป้องกันการกระท าอันอาจก่อให้ 
เกิดเหตุการณ์อันตรายจากบุคคลภายนอก 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 4. ก าหนดให้บริเวณพื้นที่แนวท่อเป็นพื้นที่ที่ห้ามมีการกระท าการใดๆ อันอาจส่งผล
ให้เกิดประกายไฟหรือรังสีความร้อน 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 5. จัดให้มีระบบการขออนุญาตการเข้าใช้พื้นที่ส าหรับ กรณีที่มีความจ าเป็นต้องเข้าใช้
พื้นที่ในบริเวณแนวท่อ โดยผู้ที่เข้าไปภายในพื้นที่ดังกล่าวต้องทราบถึงข้อปฏิบัติ 
และข้อระวังต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันการเกิดเหตุการณ์อันตราย 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

6. จัดให้มีแผนการตรวจสอบดูแลแนวท่อให้มีสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานอยู่
ตลอดเวลา 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)   
ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
10.2 มาตรการซ่อมบ ารุง
ระบบท่อขนส่ง (ต่อ) 

7. ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบแนววางท่อให้เป็นพื้นที่โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการกระจายตัว เพื่อลดความเข้มข้นในบรรยากาศของคลอรีนใน
กรณีที่เกิดการรั่วไหล 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

8. จัดให้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ ข้อความเตือนต่างๆ ในบริเวณแนวท่อเป็นระยะ ๆ 
ที่เหมาะสม เพื่อใหบุ้คคลภายนอกรับทราบถึงข้อควรระวังและข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 9. จัดให้มีแผนระงับเหตุการณ์อันตรายในบริเวณแนวท่อขนส่งในกรณีเกิดการรั่วไหล 
โดยแผนดังกล่าวจะถูกบรรจุในแผนระงับเหตุฉุกเฉินของโครงการเพื่อที่จะได้มีการ
น าไปบังคับใช้และฝึกซ้อมให้เกิดความเข้าใจโดยทั่วกัน 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 10. จัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมและลดปริมาณการรั่วไหลได้ เช่น 
Block Valve ในบริเวณที่เหมาะสม 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 11. ก าหนดให้มีแผนบ ารุงรักษาท่อขนส่ง ดังนี ้
1) ตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Inspection) ทุก 3 เดือน 
2) ตรวจสอบความหนา (Thickness Inspection) ทุกป ี
3) ตรวจสอบสารเคลือบผิว ทุก 1 ปี 
4) ตรวจสอบการรั่วไหล ทุก 6 เดือน 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

10.3 มาตรการดา้น 
การสื่อสาร 

1. ก าหนดให้มีการสื่อสารต่อชุมชนและโรงงานข้างเคียง กรณีเกิดการรั่วไหล  โดยมี
ระบบ Hotline วิทยุสื่อสาร และโทรศัพท์สายตรงไปยังห้องควบคุม  (Control 
Room) โดยเฉพาะในการติดต่อกับโรงงานข้างเคียง รวมถึงการติดตั้ง Alarm กรณี
เกิดการรั่วไหลของก๊าซคลอรีนไปยังบริษัท เอ็มซี-โทวาอินเตอร์เนช่ันแนล สวีท 
เทนเนอร์ส จ ากัด ซึ่งเป็นโรงงานที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด โดยจะส่ง
สัญญาณการตรวจจับก๊าซคลอรีนที่ความเข้มข้น 1.0 ppm จากสถานี CL2-33-A 
และ CL2-34-A บริเวณรั้วด้านหน้าโครงการ 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานรายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับผู้น า ชุมชนเพื่อ
ประสานงานแจ้งข้อมูลต่อชุมชน 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)   
ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
10.4 มาตรการความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับ
Runaway Reaction 
 

1. ก าหนดให้ถังปฏิกิริยาของโครงการมีการออกแบบตามมาตรฐาน JIS โดยมีค่า
ออกแบบความทนทานต่อแรงดันเท่ากับ 0.78 MPa และมีค่าออกแบบความ
ทนทานต่ออุณหภูมิเท่ากับ 150 oC 

- ถังปฏิกิริยา - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

2. จัดให้มีระบบควบคุมการท างานของอุปกรณ์และวาล์วต่าง ๆ ของถังปฏิกิริยาที่
คอยตรวจเฝ้าระวังค่าแรงดัน และ/หรืออุณหภูมิภายในถังปฏิกิริยาในระหว่าง 
การเกิดปฏิกิริยาให้มีแรงดันอยู่ระหว่าง ≥0.45 - <0.47 MPa และอุณหภูมิอยู่
ระหว่าง 100-105 ๐C 

- ถังปฏิกิริยา - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

3. ในกรณีที่แรงดันของถังปฏิกิริยา >0.47 MPa ระบบควบคุมส่งสัญญาณเตือนและ
สั่งให้ปิดวาล์วจ่ายก๊าซคลอรีนโดยอัตโนมัติ เพื่อควบคุมให้แรงดันภายในถังปฏิกิริยา
ให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติ ในกรณีที่วาล์วจ่ายก๊าซคลอรีนไม่ปิดลง พนักงานผลิต
ต้องท าการปิดวาล์วจ่ายก๊าซคลอรีนลงเองโดยใช้โหมดควบคุม Manual หากแม้
วาล์วจ่ายจะถูกปิดลงแล้ว แต่ความดันยังสูงขึ้นเกินกว่า 0.5 MPa ระบบควบคุม 
จะหยุดขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาโดยอัตโนมัติ (Process Temporary Stop)  

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

4. ในกรณีที่อุณหภูมิของถังปฏิกิริยาสูงขึ้นจนถึง 110๐C ระบบควบคุมจะหยุดขั้นตอน
การเกิดปฏิกิริยาโดยอัตโนมัติ (Process Temporary Stop) พร้อมทั้งปิดวาล์ว
คลอรีนท่ีจ่ายเข้าภายในถังทันที และให้หัวหน้าพนักงานผลิตท าการแจ้งต่อผู้บังคับ 
บัญชาและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อท าการแก้ไขต่อไป 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

5. จัดให้มีระบบควบคุมการปิด-เปิดของวาล์วน้ าหล่อเย็น เพื่อรักษาอุณหภูมิของถัง
ปฏิกิริยาไว้ให้ใกล้เคียง 100๐C แต่ไม่เกิน 105๐C ตลอดช่วงเวลาการเกิดปฏิกิริยา 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

6. ในกรณีระบบน้ าหล่อเย็นเกิดปัญหาหรือสิ่งผิดปกติ ซึ่งท าให้ไม่สามารถรักษา
อุณหภูมิของถังปฏิกิริยาไว้ได้ จนอุณหภูมิของถังปฏิกิริยาไต่สูงขึ้นถึง 110๐C 
ระบบควบคุมการผลิตจะหยุดขั้นตอนการเกิด ปฏิกิริยาโดยอัตโนมัติ และปิดวาล์ว
คลอรีนที่จ่ายเข้าภายในถังทันที แต่หากอุณหภูมิของถังปฏิกิริยาลดลงช้า จะเติม
สารโซเดียมซัลไฟท์เข้าไปภายในถัง เพื่อช่วยให้คลอรีนที่ตกค้างภายในถังถูกท า
ปฏิกิริยาให้หมดไปเร็วยิ่งขึ้น 

- ถังปฏิกิริยา - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)   
ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
10.5 มาตรการเกีย่วกับ
การระเบิดของฝุ่น  
(Dust Explosion) 

1. ติ ดตั้ งส ายกราวด์ ล งดิ นต ามมาตรฐาน  International Electrotechnical 
Commission (IEC) และ Undereriter’s laboratories (UL) ที่ บ ริ เวณ  PVC 
Unloading House, PVC ไซโล, CPVC ไซโล และ Scrap Resin Hopper เพื่อ
ป้องกันประกายไฟจากไฟฟ้าสถิตจากการเคลื่อนที่ของฝุ่น PVC และ CPVC  

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 2. ติดตั้งสายล่อฟ้าตามมาตรฐาน International Electrotechnical Commission 
(IEC) เพื่ อป้ องกันประกายไฟ (Electric Sparks) จากฟ้ าผ่ าที่ บริ เวณ  PVC 
Unloading House, PVC ไซโล, คลังเก็บสินค้า (Warehouse –1 และ 2) และ 
CPVC ไซโล 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

3. จัดให้มีการตรวจรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าภายในโครงการเป็นประจ า
ทุกป ีโดยส านักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

11. พ้ืนที่สีเขียว 1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวไม้ยืนต้น เท่ากับ 1,553.96 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 6.06 
ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกับบริเวณแนวกันชนริมรั้วของโครงการ และ
พื้นที่สนามหญ้า เท่ากับ 401.70 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 1.57 ของพื้นที่
ทั้งหมด ดังรูปที่ 5 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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รูปที่ 5 พ้ืนที่สีเขียว 
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ตารางที่ 6.2-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)  
                  ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด วิธีตรวจวัด/วิธีวิเคราะห์ สถานีตรวจวัด ความถี่/ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ 
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศ 

- คลอรีน (Chlorine) US.EPA Method ห รื อ วิ ธี อื่ น
ตามที่กฎหมายก าหนด 

- จ านวน 3 สถานี ดังรูปที่ 6 
 วัดมาบชลูด (A1) 
 วัดหนองแฟบ (A2) 
 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน  

จ.ระยอง (A3) 

ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง 
ใน ช่ วงเดี ย วกั บ ก ารต รวจวั ด
คุณภาพอากาศจากปล่อง 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 - ฝุ่นละออง (Particulate) 
 

High Volume Air Sampling/ 
Gravimetric Method หรือวิธี
อื่นตามที่กฎหมายก าหนด 

- จ านวน 1 สถานี อ้างถึงรูปที่ 6 
 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน  

จ.ระยอง (A3) 

ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง 
ใน ช่ วงเดี ย วกั บ ก ารต รวจวั ด
คุณภาพอากาศจากปล่อง 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

- ความเร็วลม/ทิศทางลม Cup Anemometer ซึง่มี 
Threshold ของเครื่องมือ 0.4 
เมตร/วินาที ทิศทางลมตรวจวัด
โดย Aluminum Vane 

- จ านวน 1 สถานี อ้างถึงรูปที่ 6 
 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน  

จ.ระยอง (A3) 
 

ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง 
ใน ช่ วงเดี ย วกั บ ก ารต รวจวั ด
คุณภาพอากาศจากปล่อง 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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รูปที่ 6 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
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ตารางที่ 6.2-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที ่1)  
                       ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด วิธีตรวจวัด/วิธีวิเคราะห์ สถานีตรวจวัด ความถี่/ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
จากปล่อง 
 
 

- ฝุ่นละออง (Particulate) US.EPA Method 5/Isokinetic 
Method ห รื อ วิ ธี อื่ น ต า ม ที่
กฎหมายก าหนด 

- จ านวน 2 สถานี ดังรูปที่ 7 
 ปล่อง Wet Scrubber 1  
 ปล่อง Wet Scrubber 2  

ปี ล ะ  2  ค รั้ ง  ใน ช่ ว งเดี ย วกั บ 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

- คลอรีน (Chlorine) US.EPA Method 26 หรือวิธี
อื่นตามที่กฎหมายก าหนด 

- จ านวน 1 สถานี อ้างถึงรูปที่ 7 
 ปล่องของหอก าจัดคลอรีน  

(Chlorine Eliminator) 

ปี ล ะ  2  ค รั้ ง  ใน ช่ ว งเดี ย วกั บ 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

- ตรวจความ เข้มข้นของ 
ก๊าซคลอรีนด้วยเครื่องมือ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
แบบต่อเนื่อง (CEMs) 

ใช้ระบบ CEMs 
 

- จ านวน 1 สถานี อ้างถึงรูปที่ 7 
 ปล่องของหอก าจัดคลอรีน  

(Chlorine Eliminator) 

ต่อเนื่อง 24 ช่ัวโมง 
 
 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
 

- ตรวจสอบประสิทธิภาพ
การท างานของ CEMs 

Relative Accuracy Test Audit 
(RATA Test) ห รื อ ต า ม วิ ธี ที่
หน่วยงานราชการก าหนด 

- ระบบ CEMs ของหน่วยก าจัด
คลอรีน 

ปีละ 1 ครั้ง - บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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รูปที่ 7 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
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ตารางที่ 6.2-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที ่1)  
                       ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด วิธีตรวจวัด/วิธีวิเคราะห์ สถานีตรวจวัด ความถี่/ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2. คุณภาพน้ า 
ตรวจวัดคุณภาพน้ าเสีย 
 
 

- ค่า pH  APHA.AWWA.WEF 4500-H+ 
B-96 หรือวิธีอื่นตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

- จ านวน 2 สถานี ดังรูปที่ 8 
 ถัง Waste Water Inspection Pit 

(V89-N) ขนาด 92.8 ลบ.ม. 
 บ่อพักน้ าเสีย (Inspection Pit) 

ขนาด 160 ลบ.ม. 

เดือนละ 1 ครั้ง - บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

- ค่า TDS  APHA.AWWA.WEF 2 5 4 0  C 
หรือวิธีอื่นตามที่กฎหมายก าหนด 

- จ านวน 2 สถานี อ้างถึงรูปที่ 8 
 ถัง Waste Water Inspection Pit 

(V89-N) ขนาด 92.8 ลบ.ม. 

6 เดือนแรกภายหลังขยายก าลัง 
การผลิต ตรวจวัดเดือนละ 2 ครั้ง 
หากผลการตรวจวัดไม่เกินค่าควบคุม
ที่ก าหนดให้ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 บ่อพักน้ าเสีย (Inspection Pit) 
ขนาด 160 ลบ.ม.  

เดือนละ 1 ครั้ง - บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

- ค่า BOD5 APHA.AWWA.WEF 5210 B-97 
หรือวิธีอื่นตามที่กฎหมายก าหนด 

- จ านวน 2 สถานี อ้างถึงรูปที่ 8 
 ถัง Waste Water Inspection Pit 

(V89-N) ขนาด 92.8 ลบ.ม. 

6 เดือนแรกภายหลังขยายก าลัง 
การผลิต ตรวจวัดเดือนละ 2 ครั้ง 
หากผลการตรวจวัดไม่เกินค่าควบคุม
ที่ก าหนดให้ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 บ่อพักน้ าเสีย (Inspection Pit) 
ขนาด 160 ลบ.ม. 

เดือนละ 1 ครั้ง - บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

- ค่า COD APHA.AWWA.WEF 5220 C-97 
หรือวิธีอื่นตามที่กฎหมายก าหนด 

- จ านวน 2 สถานี อ้างถึงรูปที่ 8 
 ถัง Waste Water Inspection Pit 

(V89-N) ขนาด 92.8 ลบ.ม. 

6 เดือนแรกภายหลังขยายก าลัง 
การผลิต ตรวจวัดเดือนละ 2 ครั้ง 
หากผลการตรวจวัดไม่เกินค่าควบคุม
ที่ก าหนดให้ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

   บ่อพักน้ าเสีย (Inspection Pit) 
ขนาด 160 ลบ.ม. 

เดือนละ 1 ครั้ง - บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.2-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที ่1)  
                       ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด วิธีตรวจวัด/วิธีวิเคราะห์ สถานีตรวจวัด ความถี่/ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ตรวจวัดคุณภาพน้ าเสีย 
(ต่อ) 
 
 

- ค่า SS  Grab Sampling/In-house 
Method : TE-01 หรือวิธีอื่น
ตามที่กฎหมายก าหนด 

- จ านวน 2 สถานี อ้างถึงรูปที่ 8 
 ถัง Waste Water Inspection Pit (V89-N) 

ขนาด 92.8 ลบ.ม. 
 บ่อพักน้ าเสีย (Inspection Pit) ขนาด 160 

ลบ.ม. 

เดือนละ 1 ครั้ง - บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

- ค่าอุณหภูมิ Thermometer ห รื อ วิ ธี อื่ น
ตามที่กฎหมายก าหนด 

- จ านวน 2 สถานี อ้างถึงรูปที่ 8 
 ถั ง Waste Water Inspection Pit (V89-N) 

ขนาด 192.8 ลบ.ม. 
 บ่อพักน้ าเสีย (Inspection Pit) ขนาด 160 

ลบ.ม. 

เดือนละ 1 ครั้ง - บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

- ค่า Oil and Grease Grab Sampling/Soxhlet 
Extraction หรือวิธีอ่ืนตามที่
กฎหมายก าหนด 

- จ านวน 2 สถานี อ้างถึงรูปที่ 8 
 ถั ง Waste Water Inspection Pit (V89-N) 

ขนาด 92.8 ลบ.ม. 

เดือนละ 1 ครั้ง - บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

 บ่อพักน้ าเสีย (Inspection Pit) ขนาด 160 
ลบ.ม. 

  

- ค่าคลอรีนอิสระ (Cl-) lodometric Method ห รื อ
วิธีอื่นตามที่กฎหมายก าหนด 

- จ านวน 2 สถานี อ้างถึงรูปที่ 8 
 ถั ง Waste Water Inspection Pit (V89-N) 

ขนาด 92.8 ลบ.ม. 
 บ่อพักน้ าเสีย (Inspection Pit) ขนาด 160 

ลบ.ม. 

เดือนละ 1 ครั้ง - บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

- สารอินทรีย์ในกลุ่ม 
Adsorbable Organic 
Halogen (AOX) 

SCAN-W 9-89 ห รื อ วิ ธี อื่ น
ตามที่กฎหมายก าหนด 

- จ านวน 1 สถานี อ้างถึงรูปที่ 8 
 ถัง Waste Water Inspection Pit (V89-N) 

ขนาด 92.8 ลบ.ม. 

เดือนละ 1 ครั้ง - บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.2-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที ่1)  
                       ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด วิธีตรวจวัด/วิธีวิเคราะห์ สถานีตรวจวัด ความถี่/ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ตรวจวัดคุณภาพน้ าเสีย 
(ต่อ) 
 
 

- ก าหนดให้มีการติดตั้งเครื่องวิเคราะห์
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  (Online-Analyzer) 
เพื่อตรวจวัดค่า pH 

เครื่องวิเคราะห์อย่าง
ต่อเนื่อง  
(Online- Analyzer) 

- จ านวน 4 สถานี อ้างถึงรูปที่ 8 
 ถัง Waste Water Inspection Pit 

(V89-N) ขนาด 92.8 ลบ.ม. 
 ถัง Neutralization Tank (V81-N) 
 ถัง Waste Water Pit (V96-N) 
 ถัง Neutralization Tank (V26-N) 

ต่อเนื่อง 24 ช่ัวโมง - บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

- ก าหนดให้มีการติดตั้งเครื่องวิเคราะห์
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  (Online-Analyzer) 
เพื่อตรวจวัดค่า COD, Conductivity, 
SS และอุณหภูมิ โดยค่า Conductivity 
ที่ตรวจวัดได้จะน าไปค านวณแปลง
เป็นค่า TDS 

เครื่องวิเคราะห์อย่าง
ต่อเนื่อง  
(Online-Analyzer) 

- จ านวน 1 สถานี อ้างถึงรูปที่ 8 
 ถัง Waste Water Inspection Pit 

(V89-N) ขนาด 92.8 ลบ.ม. 

ต่อเนื่อง 24 ช่ัวโมง - บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

- ก าหนดให้มีการติดตั้ง ORP Sensor 
เพื่อตรวจวัดปริมาณคลอรีนตกค้างใน
น้ าท้ิง 

เครื่อง ORP Sensor - จ านวน 2 สถานี อ้างถึงรูปที่ 8 
 ถัง NaOH Storage Tank (V25-A) 
 ถัง Neutralization Tank (V26-N) 

ต่อเนื่อง 24 ช่ัวโมง - บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

ตรวจคุณภาพดินและ
น้ าใต้ดิน 

- ก าหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ า 
ใต้ดินตามกฎกระทรวง ควบคุมการ
ปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดินภายใน
บริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 

วิธีตามกฎหมายก าหนด - ภายในพื้นที่โครงการ ปีละ 1 ครั้ง - บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

- ก าหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ า 
ใต้ดินตามกฎกระทรวง ควบคุมการ
ปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดินภายใน
บริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 

วิธีตามกฎหมายก าหนด - ภายในพืน้ท่ีโครงการ ด าเนินการทุก 3 ป ี - บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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รูปที่ 8 สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ าเสีย 
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ตารางที่ 6.2-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) 
ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด วิธีตรวจวัด/วิธีวิเคราะห์ สถานีตรวจวัด ความถี่/ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

3. ระดับเสียง      
3.1 ตรวจวัดระดับเสียง
ริมรั้ว 

- Leq 24 hr.  
- Leq 1 hr.  
- L90 
- Lmax 

Sound Level Meter หรือ
วิธีอื่นตามที่กฎหมายก าหนด 

- ริมรั้วโรงงานจ านวน 1 สถานี 
ดังรูปที่ 9 
 ริมรั้วดา้นทิศเหนือ 

ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน
ต่อเนื่อง 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

3.2 ตรวจวัดระดับเสียง
ในชุมชน 

- Leq 24 hr.  
- Leq 1 hr.  
- Leq 5 min.  
- L90 
- Lmax 

Sound Level Meter หรือ
วิธีอื่นตามที่กฎหมายก าหนด 

- จ านวน 1 สถานี ดังรูปที่ 10 
 บริเวณชุมชนมาบชลูด-

ชากกลาง 

ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน
ต่อเนื่อง 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

4. กากของเสีย - เก็บบันทึกข้อมูลกากของเสียภายใน
โครงการโดยระบุชนิด/ปริมาณ/วิธีการ
ก าจัด 

บันทึกข้อมูล - ภายในพื้นที่โครงการ รวบรวมข้อมู ลทุ ก เดื อน 
และรายงานผลทุก 6 เดือน 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

- สรุปสัดส่วนและประเภทกากของเสีย 
ที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 
ต่อปริมาณกากของเสียทั้งหมด 

บันทึกข้อมูล - ภายในพื้นที่โครงการ รวบรวมข้อมู ลทุ ก เดื อน 
และรายงานผลทุก 6 เดือน 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

5. คมนาคม - บันทึกปริมาณจราจรและสถิติการเกิด
อุบั ติ เหตุ จากการจราจรโดยแยก
ประเภทรถ รวมถึงสาเหตุความสูญเสีย 
การแก้ไข และวิธีป้องกันไม่ให้เกิดซ้ า 

บันทึกและรวบรวมข้อมูล - ภายในพื้นที่โครงการ รวบรวมข้อมูลทุกเดือน และ
รายงานผลทุก 6 เดือน 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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รูปที่ 9 สถานีตรวจวัดระดับเสียงภายในโครงการ 
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รูปที่ 10 สถานีตรวจวัดระดับเสียงในชุมชน 
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ตารางที่ 6.2-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) 
ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด วิธีตรวจวัด/วิธีวิเคราะห์ สถานีตรวจวัด ความถี่/ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
คุณภาพอากาศภายใน
สถานประกอบการ 
(ตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในสถาน
ประกอบการ ดังนี้) 

- คลอรีน US.EPA Method หรือวิธีอื่น
ตามที่กฎหมายก าหนด 

- จ านวน 1 สถานี อ้างถึงรูปที่ 7 
 บริเวณหอก าจัดคลอรีน 

(Chlorine Eliminator) 

ทุก 3 เดือน - บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

- คลอรีน US.EPA Method หรือวิธีอื่น
ตามที่กฎหมายก าหนด 

- พื้นทีก่ระบวนการผลิตบริเวณถัง
ปฏิกิริยา  

ช่วงที่มีการซ่อมบ ารุง - บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

- ฝุ่นทุกขนาด (Total Dust) Personal Pump/Filter/ 
Gravimetric Method หรือ
วิธีอื่นตามที่กฎหมายก าหนด 

- จ านวน 3 สถานี อ้างถึงรูปที่ 7 
 คลังเก็บสินคา้ 1 
 คลังเก็บสินคา้ 2 
 PVC Loading 

ทุก 3 เดือน - บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

- ฝุ่นขนาดที่สามารถเข้าถึง
และสะสมในถุงลมปอดได้ 
(Respirable Dust) 

Personal Pump/Filter/ 
Gravimetric Method หรือ
วิธีอื่นตามที่กฎหมายก าหนด 

- จ านวน 3 สถานี อ้างถึงรูปที่ 7 
 คลังเก็บสินคา้ 1 
 คลังเก็บสินคา้ 2 
 PVC Loading 

ทุก 3 เดือน - บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

ระดับเสียงภายในสถาน
ประกอบการ (ตรวจวัด
ระดับเสียงในสถาน
ประกอบการ) 

- ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ ย
ตลอดระยะเวลาท างาน 

Sound Level Meter ห รื อ
วิธีอื่นตามที่กฎหมายก าหนด 

- จ านวน 2 สถานี อ้างถึงรูปที่ 9 
 Compressor House 
 Drying Unit 

ปีละ 4 ครั้ง (เป็นการตรวจเพื่อ 
เฝ้าระวัง ทั้งนี้การเปรียบเทียบกับ
ม า ต ร ฐ า น จ ะ ต้ อ งพิ จ า ร ณ า
ระยะเวลาสัมผัสเสียงของพนักงาน
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง มาตรฐานการคุ้มครองความ
ปลอดภัยในการประกอบกิจการ
โรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม 
ในการท างาน พ.ศ. 2546) 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.2-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) 
ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด วิธีตรวจวัด/วิธีวิเคราะห์ สถานีตรวจวัด ความถี่/ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ระดับเสียงภายในสถาน
ประกอบการ (ตรวจวัด
ระดับเสียงในสถาน
ประกอบการ) (ต่อ) 

- ตรวจวัดระดั บ เสี ย งและ
ค า น ว ณ ร ะ ดั บ เสี ย ง ที่
พ นั ก ง า น ไ ด้ รั บ เ ฉ ลี่ ย
ต ล อ ด เว ล าก า ร ท า ง า น 
(TWA) 

Noise Dosimeter ห รื อ วิ ธี
อื่นตามที่กฎหมายก าหนด 

- พื้นที่กระบวนการผลิต ปีละ 4 ครั้ง (เป็นการตรวจเพื่อเฝ้า
ระวัง ทั้ งนี้การเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานจะต้องพิจารณาระยะ 
เวลาสัมผัสเสียงของพนักงานตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร
และการจัดการด้านความปลอดภยั 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน เกี่ยวกับความร้อน 
แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559) 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

- จั ดท าแผนที่ ร ะดั บ เสี ย ง 
(Noise Contour Map) 

- - ภายในพื้นที่โครงการ ด าเนิ นการทุ ก 3 ปี  หรือกรณี 
ที่ มี การ เปลี่ ยนแปลงการผลิ ต  
ซึ่งอาจส่งผลให้ระดับเสียงในพื้นที่
โครงการเปลี่ยนแปลงไป 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

ความร้อนในสถานที่
ปฏิบัติงาน 

- ตรวจความร้อนในสถานที่
ป ฏิ บั ติ งาน  (Heat stress 
index ในรูป WBGT) 

WBGT : Wet Bulb Globe 
Temperature Index หรือวิธี
อื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการ
ก าหนด 

- บริเวณ Reactor house ปีละ 1 ครั้ง โดยตรวจวัดในเดือน 
ที่มีอากาศร้อนท่ีสุด 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

ความเข้มแสงสว่าง - ตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง วัดแบบจุด (Spot 
Measurement) หรือวิธีอื่นๆ 
ตามที่หน่วยงานราชการ
ก าหนด 

- ห้องควบคุม 
- พื้นที่อาคารส านักงาน 

ปีละ 1 ครั้ง - บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.2-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) 
ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด วิธีตรวจวัด/วิธีวิเคราะห์ สถานีตรวจวัด ความถี่/ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

การตรวจสุขภาพ
พนักงานโดยแพทย์ 
อาชีวเวชศาสตร์ให้แก่
พนักงานทุกระดับ  

- ตรวจสุขภาพทั่วไป 
(General Check-up) 

ตรวจร่ายกายโดยแพทย ์
 

- พนักงานก่อนเข้าท างาน และ
พนักงานทุกคน 

ตรวจก่อนรับเข้าปฏิบัติงานภายใน 
30 วัน และตรวจอย่างต่อเนื่อง 
ปีละ 1 ครั้ง 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

-  ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 
(Complete Blood Count) 

Complete Blood Count 
 

- พนักงานก่อนเข้าท างาน และ
พนักงานทุกคน 

ตรวจก่อนรับเข้าปฏิบัติงานภายใน 
30 วัน และตรวจอย่างต่อเนื่อง 
ปีละ 1 ครั้ง 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

- การท างานของไต (BUN, 
Creatinine) 

Blood Urea Nitrogen 
 

- พนักงานก่อนเข้าท างาน และ
พนักงานทุกคน 

ตรวจก่อนรับเข้าปฏิบัติงานภายใน 
30 วัน และตรวจอย่างต่อเนื่อง 
ปีละ 1 ครั้ง 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

- เอกซ เรย์ ป อดฟิ ล์ ม ให ญ่ 
การท างานของปอด (Lung 
Function Test) 

เป็นไปตามแพทย์อาชีว 
เวชศาสตร์ก าหนด 

- พนักงานก่อนเข้าท างาน และ
พนักงานทุกคน 

ตรวจก่อนรับเข้าปฏิบัติงานภายใน 
30 วัน และตรวจอย่างต่อเนื่อง 
ปีละ 1 ครั้ง 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

- ตรวจการท างานตับ (SGPT, 
SGOT) 

เจ าะ เลื อดดู  SGOT, SGPT, 
Alk, LFF 

 

- พนักงานก่อนเข้าท างาน และ
พนักงานทุกคน 

ตรวจก่อนรับเข้าปฏิบัติงานภายใน 
30 วัน และตรวจอย่างต่อเนื่อง 
ปีละ 1 ครั้ง 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

- ตรวจสมรรถภาพปอด 
(Lung Function) 

X-ray 
 

- พนักงานก่อนเข้าท างาน และ
พนักงานทุกคน 

ตรวจก่อนรับเข้าปฏิบัติงานภายใน 
30 วัน และตรวจอย่างต่อเนื่อง 
ปีละ 1 ครั้ง 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

- ตรวจการได้ยิน (Audio) Audiogram 
 

- พนักงานก่อนเข้าท างาน และ
พนักงานทุกคน 

ตรวจก่อนรับเข้าปฏิบัติงานภายใน 
30 วัน และตรวจอย่างต่อเนื่อง 
ปีละ 1 ครั้ง 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

- ตรวจสุขภาพฟัน -  - พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
การผลิต 

ตรวจก่อนรับเข้าปฏิบัติงานภายใน 
30 วัน และตรวจอย่างต่อเนื่อง 
ปีละ 1 ครั้ง 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.2-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) 
ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด วิธีตรวจวัด/วิธีวิเคราะห์ สถานีตรวจวัด ความถี่/ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

การตรวจสุขภาพ
พนักงานโดยแพทย์ 
อาชีวเวชศาสตร์ ตรวจ
สุขภาพพนกังานโดย
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์
ให้แก่พนักงานทุกระดับ 
(ต่อ)  

- การมองเห็น ตรวจสายตา - พนักงานก่อนเข้าท างาน และ
พนักงานทุกคน 

ตรวจก่อนรับเข้าปฏิบัติงานภายใน 
30 วัน และตรวจอย่างต่อเนื่อง 
ปีละ 1 ครั้ง 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

- เก็บข้อมูลการตรวจสุขภาพ
ในระยะยาวของพนักงาน
กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ การตรวจ
ส ม ร รถ ภ าพ ป อ ด  X-ray 
ทรวงอก ตรวจวัดค่า SGOT 
และ SGPT เพื่อเป็นการเฝ้า
ระวังผลกระทบต่อสุขภาพ
พนักงานในระยะยาว 

บันทึกข้อมูล - ภายในพื้นที่โครงการ รวบรวมข้อมูลทุกปี - บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

อุบัติเหตุ - บันทึกข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ 
โดยบั นทึ กสาเหตุ  ความ
เสียหายที่เกิดขึ้น การจัดการ
แก้ไข และวิธีการป้องกัน
ไม่ให้เกิดซ้ า 

บันทึกข้อมูล - ภายในพื้นที่โครงการ รวบรวมข้อมลูทุกเดือน 
และรายงานผลทุก 6 เดือน 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

การเจ็บป่วย - บันทึกสถิติการเจ็บป่วยของ
พนักงาน 

บันทึกข้อมูล - ภายในพื้นที่โครงการ รวบรวมข้อมลูทุกเดือน 
และรายงานผลทุก 6 เดือน 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.2-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) 
ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด วิธีตรวจวัด/วิธีวิเคราะห์ สถานีตรวจวัด ความถี่/ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

7. เศรษฐกิจและสังคม - ส ารวจสภาพเศรษฐกิจสังคมสภาวะการ
เปลี่ยนแปลง ปัญหาและความต้องการ
ระดับครัวเรือนตลอดจนความคิดเห็น
ของประชาชน  ผู้ น า ชุมนุ ม  ผู้ แทน
หน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง และ 
สถานประกอบการโดยรอบพ้ืนที่โครงการ
และชุมชนที่ จุด เดียวกับจุดตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ส ารวจ
ดั ช นี ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ข อ ง ชุ ม ช น 
(Community Satisfaction Index) 
พร้อมทั้งแสดงแผนที่การกระจายตัวใน
การเก็บข้อมูล 

วิธีการส ารวจและจ านวน
ตัวอย่ างเป็น ไปตามหลัก
วิชาการและสถิติ 

- พื้นที่ ในรัศมี  5 กิ โลเมตร 
โด ย รอบ พื้ น ที่ โค ร งก าร 
และพื้ นที่ ที่ มี การติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบทาง
สิ่ งแวดล้อม รวมทั้ งพื้นที่
อ่อนไหว 

ปีละ 1 ครั้ง ดังรูปที่ 11 - บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

- บันทึกข้อร้องเรียน การแก้ไขข้อร้องเรียน 
และมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ า 

บันทึกข้อมูล - ภายในพื้นที่โครงการ รวบรวมข้อมลูทุกเดือน 
และรายงานผลทุก 6 เดือน 

- บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 

- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมด้าน
มวลชนสัมพันธ์ของโครงการ 

บันทึกข้อมูล - ภายในพื้นที่โครงการ ปีละ 1 ครั้ง - บริษัท เอส แอนด์ แอล  
สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
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รูปที่ 11 ชุมชนรอบพ้ืนที่โครงการที่ท าการส ารวจสภาพสังคม-เศรษฐกิจ  



 

 
  

ติดตอ่สอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม 
 

หน่วยงาน ที่อยู ่ โทรศัพท์/โทรสาร อีเมล์ 
เจ้าของโครงการ :  บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
- คุณกนกศักดิ์  สาป้อง 
- คุณอดิศักดิ์  ทองค า 

5 ถนนผังเมืองเฉพาะ 3-1  
ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 21150 
 

โทรศัพท:์ 038-010210  
ต่อ 115 
โทรสาร: 038-010205 

Kanoksak.s@sekisui.com 
Adisak.t@sekisui.com 

บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด  
- คุณสภาวลัย์  วัฒนเกริก 
  (นักวิชาการสิ่งแวดล้อม) 
- คุณณัฐธิดา  จันทรมนตร ี
  (นักวิชาการด้านสังคม)  
 

1/6 ซอยรามค าแหง 145  
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10240 
 

โทรศัพท:์ 02-373-7799 
โทรสาร: 02-373-7979 
 

saphawan.w.@tet1995.com 
nattida.c@tet1995.com 
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