โครงการโรงงานผลิตยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน
บริษัท ทีดิก เซาท์ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

บทที่ 1
บทนำ
ชื่อโครงกำร

โรงงานผลิตยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน

สถำนที่ตั้ง

นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ตาบลฉลุง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ชื่อเจ้ำของโครงกำร บริษัท ทีดิก เซาท์ จากัด
สถำนที่ติดต่อ

นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ตาบลฉลุง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ (092) 492 6451

จัดทำโดย

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จากัด

โครงกำรได้รับควำมเห็นชอบในรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1010.8/3338 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562
โครงกำรได้นำเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ ครั้งสุดท้ำย คือ
รายงานฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ซึ่งส่งให้กับหน่วยงานอนุญาต
ของโครงการ ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
รำยละเอียดโครงกำร ดังนี้
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1.1 ความเป็นมาของโครงการ
โครงการโรงงานผลิตยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน ของบริษัท ทีดิก เซาท์ จากัด เป็นบริษัทผลิต
ยู เรี ย ฟอร์ มั ล ดี ไ ฮด์ เรซิ น หรื อ กาวส าหรั บ ไม้ แ ปรรู ป ประกอบด้ ว ย ส่ ว นการผลิ ต หลั ก 2 ส่ ว น คื อ
ส่วนการผลิตฟอร์มาลีน เป็นการนาเมทานอลมาใช้เป็นวัตถุดิบ โดยทาปฏิกิริยากับนาและอากาศจะได้เป็น
สารตังต้น คือ สารฟอร์มาลีน และส่วนการผลิตยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน เป็นการนาสารตังต้น (ฟอร์มาลีน)
มาผสมกั บ ยู เรี ย โดยมี ก าลั งการผลิ ต ของสารฟอร์ มาลี น ประมาณ 177.6 ตั น /วั น หรื อ 63,936 ตั น /ปี
(ดาเนินการผลิต 360 วัน) และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน 420 ตัน/วัน หรือ 144,900 ตัน/ปี (ดาเนินการผลิต
345 วัน) เป็นประเภทโรงงานล าดับที่ 42 (1) ทังนีโครงการได้รับอนุญาตให้ ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ
ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา บนพืนที่โครงการ 17 ไร่ 1 งาน 0.6 ตารางวา และได้รับพิจารณา
เห็ นชอบในรายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม โครงการโรงงานผลิ ตยู เรียฟอร์มั ลดี ไฮด์ เรซิ น
ตามหนังสือเห็นชอบ เลขที่ ทส 1010.8/3338 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562
ดังนันเพื่อตระหนักถึงการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ทีดิก เซาท์ จากัด จึงมอบหมาย
ให้ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จากัด ซึ่งเป็นนิติบุคคล และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่ขึนทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ทะเบียนเลขที่ ว 236 และได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากล มอก. 17025 : 2017 จากส านั กงานมาตรฐานผลิ ตภั ณฑ์ อุตสาหกรรมเป็นผู้ ดาเนิ นการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของ โครงการโรงงานผลิตยูเรีย
ฟอร์มั ลดี ไฮด์เรซิ น เพื่ อเสนอต่ อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องทุ ก 6 เดื อน ส าหรับรายงานฉบั บนี เป็ นรายงาน
ฉบับที่ 2 ประจาปี 2563 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563)
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1.2 ที่ตั้งโครงการ
โครงการโรงงานผลิ ต ยู เรี ย ฟอร์ มั ล ดี ไฮด์ เรซิ น ของบริ ษั ท ที ดิ ก เซาท์ จ ากั ด ตั งอยู่ ที่
นิ คมอุ ตสาหกรรมภาคใต้ ต าบลฉลุ ง อ าเภอหาดใหญ่ จั งหวั ดสงขลา บนเนื อที่ ประมาณ 17 ไร่ 1 งาน
0.6 ตารางวา แสดงที่ตังโครงการดังรูปที่ 1.2-1 โดยพืนที่โครงการมีอาณาเขตติดต่อกับบริเวณโดยรอบ ดังนี
ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

ถนนภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ถัดไปเป็นพืนที่สีเขียว
ของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ และพืนที่สวนยางพาราในเขต
หมู่ที่ 10 บ้านยางงาม ตาบลท่าช้าง อาเภอบางกล่า

ทิศใต้

ติดต่อกับ

พืนที่ว่างรอการพัฒนาภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ

ถนนภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ถัดไปเป็นพืนที่สีเขียว
ของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ และพืนที่สวนยางพาราในเขต
หมู่ที่ 5 บ้านหนองขวน ตาบลท่าช้าง อาเภอบางกล่า

ทิศตะวันตก

ถนนภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ถัดไปเป็นพืนที่สีเขียว
ของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ และพืนที่สวนยางพาราในเขต
หมู่ที่ 4 บ้านหัวจักร-ทุ่งรื่น ตาบลฉลุง อาเภอหาดใหญ่

ติดต่อกับ
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รูปที่ 1.2-1 ที่ตังโครงการและสภาพพืนที่โดยรอบ
ที่มา : รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (พ.ศ.2562)
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1.3 แผนการก่อสร้างโครงการ
แผนการก่อสร้างโครงการโรงงานผลิตยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน ของบริษัท ทีดิก เซาท์ จากัด
ได้กาหนดแผนการก่อสร้างเริ่มจากปรับปรุงที่ดิน บริเวณพืนที่ 17 ไร่ 1 งาน 0.6 ตารางวา เพื่อถมหน้า
ดิน และวางฐานราก เพื่อก่อสร้างอาคารก่อนจะเริ่มติดตังเครื่องจักรในส่วนของการผลิต และพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ ในลาดับถัดไป แสดงแผนการก่อสร้างโครงการดังตารางที่ 1.3-1
ตารางที่ 1.3-1 แผนงานก่อสร้างโครงการโรงงานผลิตยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน
รายละเอียด

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

เดือนที่
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

1. การเตรียมพืนที่/วางฐานราก
2. ก่อสร้างอาคาร
3. งานระบบ M&E
4. การติดตังเครื่องจักร
5. งานโยธา
6. ทดลองเครื่องจักร
ที่มา : รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการโรงงานผลิตยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (พ.ศ.2562)

1.4 การดาเนินงานในปัจจุบัน
โครงการเริ่มดาเนินงานก่อสร้างเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 โดยในระหว่างเดือนกรกฎาคมธันวาคม 2563 โครงการมีความก้าวหน้าในงานก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 90.66% ของการก่อสร้างทังหมด
ทังนีกิจกรรมก่อสร้างสามารถสรุปได้ดังนี และแสดงดังรูปที่ 1.4-1
เดือนกรกฎาคม 2563
1.
2.
3.
อัคคีภัย Office
4.
5.
6.

งานก่ออิฐมวลเบา อาคาร UT
งานติดตังระบบประปาสาหรับสุขภัณฑ์ อาคาร UF
งานติดตังประตู กระจก งานฉาบผนังยิปซั่ม และงานติดตังวาล์วสาหรับระบบป้องกัน
งานฉาบปูน Glue Tank Bund wall
งานทาสีอะคริลิค ป้อมยาม
งานติดตังโครงสร้างเหล็ก Pipe rack
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เดือนสิงหาคม 2563
1. งานติดตังหลังคา Metal sheet, งานติดตังราวจับ Cooling Water Tank
และงานติดตังท่อเหล็กสาหรับงานไฟฟ้า อาคาร UT
2. งานติดตังตะแกรงเหล็กฉีดบันได และ งานปูกระเบืองผนังห้องนา อาคาร UF
3. งานติดตังเครื่องสุขภัณฑ์ และงานติดตังโครงพัดลมระบายอากาศ Office
4. งานติดตังรางนาสแตนเลส อาคาร WY
5. งาน coring ฐานถังกาว
6. งานติดตังโครงสร้างเหล็ก Pipe rack
7. งานผูกเหล็กเส้นและเข้าแบบหล่อฐาน อาคาร FA Plant
8. งานตัดเสาเข็ม Water Pound
เดือนกันยายน 2563
1. งานติดตัง Metal sheet Louver Frame, งานติดตัง Louver Aluminum Grill ห้อง Generator
และงานติดตังสายไฟฟ้าสาหรับงานไฟฟ้า อาคาร UT
2. งานตังค่า Bolt สาหรับฐานอุปกรณ์ และงานติดตังท่อ u PVC สาหรับระบบ Lightening
Protection อาคาร UF
3. งานติดตังประตูไม้พร้อมฮาร์ดแวร์ประตู และงานติดตังฮูดสาหรับพัดลมระบายอากาศ
Office
4. งานก่ออิฐมวลเบา อาคาร WY
5. งานเทคอนกรีตสาหรับ RC Pavement
6. งานเทคอนกรีตสาหรับ Manhole Cover
7. งานเทคอนกรีตฐานเครื่องจักร อาคาร FA Plant
8. งานผูกเหล็กเส้น และแบบหล่อผนังบ่อนา Water Pound
9. งานติดตัง Duct bank โซน A
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เดือนตุลาคม 2563
1. งานเคลือบกันนาซึม Cooling Water Tank, งานทาสีราวจับ Cooling Water Tank และ
งานติดตังสายไฟฟ้าสาหรับงานไฟฟ้า อาคาร UT
2. งานทาสีราวบันได, งานติดตังตะแกรงเหล็กฉีกชัน +13.40 และงานติดตังท่อเหล็ก
อาคาร UF
3. งานติดตัง Sand washes สาหรับทางเข้า, งานติดตังโครงบังแดดอลูมิเนียม (1050AT)
และงานติดตังพัดลมดูดอากาศชนิดเพดานในห้องนา Office
4. งานก่ออิฐมวลเบา อาคาร WY
5. งานติดตังราวบันไดสาหรับถังกาวและถังเมทานอล
6. งานติดตังประตูพับสาหรับประตูทางเข้า 1
7. งานเทคอนกรีตกราวด์บีมโซน 2 และงานติดตังโครงสร้างเหล็กโซน 1 อาคาร FA Plant
8. งานหล่อแบบผนัง Water pond ชัน 2
9. งานเทคอนกรีตสาหรับ RO Slab
10. งานผูกเหล็กเส้นสาหรับ WH 2 Bays Ground beam
เดือนพฤศจิกายน 2563
1. งานก่ออิฐมวลเบา ห้องซ่อมบารุง, งานติดตัง Louver และงานร้อยท่อสายไฟ ห้องซ่อม
บารุง อาคาร UT
2. งานติดตังอุปกรณ์ และงานติดตังท่อร้อยสายไฟ อาคาร UF
3. งานติดตังระบบ FRP ใน BD Pit
4. งานติดตัง flat bar รัว 1
5. งานฉาบป้ายโครงการ
6. งานติดตังอุปกรณ์ Off Gas F-0201C และงานติดตังโครงสร้างเหล็กโซน 1 อาคาร FA
7. งานเทคอนกรีตคานและผนัง Water pond
8. งานติดตังโครงสร้างเหล็ก PEB WH 2 Bays
9. งานติดตังโครงสร้างเหล็ก Loading Bridge

จัดทาโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จากัด
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เดือนธันวาคม 2563
1.
2.
3.
4.
5.
6.

งานติดตังแผ่นผนังและหลังคา และงานติดตัง Wall Finishing อาคาร UT
งานทาสีโครงสร้าง Blower Room อาคาร UF
งานเทคอนกรีต U-Gutter
งานติดตังโครงสร้างเหล็ก อาคาร FA
งานเทคอนกรีตฐานเครื่องฐาน และเตรียมโครงสร้างหลังคา RO
งานติดตังโครงสร้าง และการทาสีเหล็ก PEB และงานติดตังหลังคา Metal sheet อาคาร

WH 2 bays
7. งานติดตัง ถัง R261, R262, CT261 อาคารUF

เดือนกรกฎาคม 2563

เดือนสิงหาคม 2563
รูปที่ 1.4-1 ความก้าวหน้าในการดาเนินการก่อสร้างโครงการ

จัดทาโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จากัด
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เดือนกันยายน 2563

เดือนตุลาคม 2563

เดือนพฤศจิกายน 2563

เดือนธันวาคม 2563
รูปที่ 1.4-1 (ต่อ) ความก้าวหน้าในการดาเนินการก่อสร้างโครงการ
จัดทาโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จากัด
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1.5 การใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการ
สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินในพืนที่โครงการภายหลังดาเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว แสดงดัง
ตารางที่ 1.5-1 ผังการใช้ประโยชน์พืนที่โครงการแสดงดังรูปที่ 1.5-1
ตารางที่ 1.5-1 พืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ
ลาดับ
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ดี ิน
พื้นที่ส่วนการผลิต
- อาคารส่วนการผลิตฟอร์มาลีน
- อาคารส่วนการผลิตยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน
พื้นที่ลานถังกักเก็บ
- ลานถัง (Tank Farm)
พื้นที่อาคารเก็บวัตถุดิบและสานักงาน
- อาคารเก็บวัตถุดิบและสารเคมี (Warehouse)
- อาคารสานักงาน
พื้นที่ระบบเสริมการผลิต/ระบบสาธารณูปโภค
- ระบบบาบัดนาเสีย และบ่อพักนาทิง
- ถังกักเก็บนามันดีเซล
- ระบบเสริมการผลิต และถังเก็บนาประปา
พื้นที่อื่นๆ
- ป้อมยาม
- ที่จอดรถ
- เครื่องชั่งนาหนักรถบรรทุกผลิตภัณฑ์ และการขนถ่าย
สารเคมี ผลิตภัณฑ์
- จุดรวมพล
- ถนน
พื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์
พื้นที่สีเขียว
รวม

พื้นที่ (ตร.ม.)

พื้นที่โครงการ
ไร่

ร้อยละ

403.62
1,209.75

0.252
0.756

1.46
4.38

1,883.55

1.177

6.82

800.00
175.00

0.500
0.110

2.89
0.64

474.80
80.00
2,408.35

0.297
0.050
1.501

1.72
0.30
8.70

15.65
411.05
688.25

0.010
0.260
0.430

0.06
1.51
2.50

40
10,267.70
6,964.33
1,780.35
27,602.40

0.025
6.417
4.353
1.113
17.251

0.14
37.20
25.23
6.45
100.00

ที่มา : รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (พ.ศ.2562)

จัดทาโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จากัด
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ที่มา : รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (พ.ศ.2562)

รูปที่ 1.5-1 ผังการใช้ประโยชน์พืนที่โครงการ
จัดทาโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จากัด
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1.6 กิจกรรมการดาเนินงานช่วงก่อสร้าง
1.6.1 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1) น้าใช้
การก่ อ สร้ างโครงการคาดว่ ามี ค นงานก่ อ สร้ างสู งสุ ด ประมาณ 110 คน ซึ่ งคนงานจะพั ก
อยู่ ภายนอกพื นที่ โครงการ โดยคิ ดอัตราการใช้ น าของคนงานก่ อสร้างเท่ ากั บ 60 ลิ ตร/คน/วั น คิ ดเป็ น
ปริมาณนาใช้ประมาณ 6.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน สาหรับนาใช้ในกิจกรรมก่อสร้างคาดว่ามีปริมาณ 5 ลูกบาศก์
เมตร/วัน รวมเป็นความต้องการใช้นาในระยะก่อสร้างประมาณ 11.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการจะใช้
นาจากนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ซึ่งสามารถรองรับการใช้งานดังกล่าวได้ ส่วนนาดื่มของคนงานก่อสร้าง
จะใช้นาดื่มบรรจุขวดซึ่งกาหนดให้บริษัทผู้รับเหมาเป็นผู้จัดหาให้เพียงพอ
2) ไฟฟ้า
โครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้าประมาณ 3 เมกะวัตต์/ชั่วโมง โดยรับไฟฟ้า มาจากสถานี
ไฟฟ้ าย่ อ ยของการไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าคอ าเภอหาดใหญ่ ผ่ านหม้ อ แปลงไฟฟ้ าขนาด 2,000 กิ โลวั ต ต์
จานวน 2 ตัว นอกจากนีโครงการได้ติดตังเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารองแบบเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 906
กิโลวัตต์ จานวน 1 เครื่อง และขนาด 1,340 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง
1.6.2 ระบบคมนาคม
ระยะก่ อสร้างจะมีกิ จ กรรมจากการขนส่ งคนงาน เครื่อ งจักร และอุปกรณ์ ในการก่อสร้าง
ซึ่งมีจานวนยานพาหนะดังนี
- การขนส่งคนงานก่ อสร้าง มีจานวนยานพาหนะดังนี รถยนต์ส่วนบุคคลสู งสุดประมาณ
5 เที่ยว/วัน และรถโดยสารขนาดเล็กประมาณ 10 เที่ยว/วัน
- การขนส่งเครื่องจักร และอุปกรณ์ก่อสร้าง มีจานวนยานพาหนะดังนี รถบรรทุก 10 ล้อ
ประมาณ 20 เที่ยว/วัน และรถบรรทุกผสมคอนกรีต ประมาณ 2 เที่ยว/วัน
1.6.3 พนักงาน
ระยะก่อสร้างคาดว่าจะมีคนงานก่อสร้างประมาณ 110 คน ซึ่งไม่ได้พักอาศัยภายในพืนที่
ก่อสร้าง โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 มีจานวนคนงานก่อสร้างสูงสุด จานวน 120 คน

จัดทาโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จากัด
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1.6.4 มลพิษและการจัดการ
1) มลพิษทางอากาศ
แหล่งกาเนิดมลพิ ษทางอากาศที่ส าคัญในระยะก่อสร้าง ได้แก่ ฝุ่นละออง จากรถขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์ ก่ อสร้าง เนื่ องจากพื นที่ แบ่งขายของนิ คมอุตสาหกรรมได้รับการปรับพื นที่พร้อมเข้ าไปพั ฒนา
โครงการได้ทันที โดยฝุ่นละอองที่เกิดขึนส่วนใหญ่เป็นฝุ่นละอองขนาดใหญ่ ซึ่งจะตกลงบริเวณใกล้เคียงกับ
แหล่งกาเนิด โครงการจะกาหนดมาตรการให้บริษัทรับเหมาทาการฉีดพรมนาภายในพืนที่ก่อสร้างและถนน
ที่ใช้ ขนส่ งวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ ในการก่ อสร้างอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนียังมีการกาหนดให้ รถบรรทุกวัสดุ
หรืออุปกรณ์ ก่ อสร้างมี การปิดคลุ ม เพื่ อป้ องกั นการฟุ้ งกระจายของฝุ่ น ส่ วนมลพิ ษทางอากาศที่เกิ ดขึ น
จากเครื่อ งจั กรที่ ใช้ ในงานก่ อสร้ าง เนื่ องจากพื นที่ ก่ อ สร้างเป็ นพื นที่ เปิ ดโล่ ง ดั งนั นการระบายอากาศ
ของมลสารจึงเกิ ดขึนได้ดี ทังนีโครงการได้กาหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างมีมาตรการเชิงป้องกันและ
บารุงรักษาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดอัตราการเกิดมลพิษดังกล่าว
2) มลพิษทางน้า
โครงการมี น าเสี ยเกิ ดขึ นจาก 2 แหล่ ง คื อ 1) น าเสี ยจากการอุ ปโภค-บริ โภคของคนงาน
ก่อสร้าง เกิดขึนประมาณ 7.7 ลูกบาศก์เมตร/วัน (มีคนงานสู งสุดประมาณ 120 คน) ซึ่งบริษัทผู้รับเหมา
จะจั ดเตรียมห้ องสุ ขาเคลื่ อนที่ ที่ มี ถั งเก็ บ สิ่ งปฏิ กู ล ให้ เพี ยงพอกั บ จ านวนคนงานก่ อ สร้ าง ก่ อ นติ ดต่ อ
ให้ หน่ วยงานราชการหรือบริษั ทเอกชนมารับไปก าจัด 2) น าทิ งจากกิจกรรมก่อสร้าง คาดว่ามี ปริมาณ
5 ลูกบาศก์เมตร/วัน ประกอบด้วย นาทิงจากการบ่มคอนกรีต นาล้างอุปกรณ์/เครื่องจักร เป็นต้น ซึ่งคาดว่า
มีปริมาณที่น้อยมากและเกิดขึนในช่วงระยะเวลาสันๆ โครงการจะจัดให้มีบ่อตกตะกอน เพื่อรองรับตะกอน
และเศษวัสดุก่ อสร้างก่ อนระบายลงสู่ รางระบายนาของนิคมอุต สาหกรรมภาคใต้ และจัดให้ มีการจัดการ
นาเสียที่เกิดจากการทดสอบการรับแรงดันด้วยนา (Hydrostatic Test) เช่น ถังกรองทรายหรือบ่อ เป็นต้น
เพื่อดักเศษตะกอน เศษโลหะ และสนิม ก่อนที่จะระบายนาใสลงรางระบายนาของโครงการ และระบายลงราง
ระบายน าของนิ คมอุ ตสาหกรรมภาคใต้ ต่ อไป ส าหรับเศษตะกอน เศษโลหะสนิ ม และทรายที่ ใช้ กรอง
จะรวบรวมส่งกาจัดยังหน่วยงานรับกาจัดที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ
3) กากของเสียและการจัดการ
กากของเสี ย ที่ เกิ ด ขึ น มาจาก 2 ส่ ว น คื อ กากของเสี ย ที่ เกิ ด จากกิ จ กรรมก่ อ สร้ างและ
กากของเสียที่เกิดขึนจากคนงานก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี
(1) ของเสียที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง ส่วนใหญ่นันจะเป็นเศษวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
เช่ น เศษปู น หรือ เศษไม้ มี ปริมาณ 0.2 ตั น/วั น ซึ่ งสามารถน ากลั บมาใช้ใหม่ หรือน าไปจาหน่ าย โดย
โครงการจะนาของเสียเหล่านี มาจาแนกประเภทและคัดแยกส่วนที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้เพื่อนาไป
จาหน่ายหรือส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการนาไปกาจัดต่อไป
จัดทาโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จากัด
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(2) ของเสี ยที่ เกิ ดจากการอุ ปโภค-บริโภค ผู้ รับเหมาก่ อสร้าง ประมาณ 120 คน
ของเสียดังกล่าวประกอบด้วย เศษอาหาร ถุงพลาสติก และเศษกระดาษ เป็นต้น มี อัตราการเกิดของเสีย
ประมาณ 0.03 ตัน/วัน โดยพิจารณาจากอัตราการเกิดของเสีย 0.27 กิโลกรัม/คน/วัน (การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย, 2544) ทังนีโครงการได้กาหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจัดเตรียมถังรองรับขยะแยกประเภท
ขยะจากกิจกรรมก่อสร้าง และขยะมูลฝอยทั่วไปกระจายตามจุดต่างๆ ภายในพืนที่ก่อสร้างไว้อย่างเพียงพอ
พร้อมทังจัดเตรียมคนงานรับผิดชอบในการรวบรวมขยะมูลฝอยก่อนจาหน่าย หรือนากลับไปใช้ประโยชน์
และมีการติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการมารับไปกาจัดต่อไป
4) เสียงและการควบคุม
การก่ อสร้างจะเกิ ดเสียงดั งจากการท างานของเครื่องจักร และอุ ปกรณ์ ที่ ใช้ ในการก่อสร้าง
เช่น การผสมคอนกรีต การวางฐานรากงานก่อสร้างอาคาร การเชื่อมโครงสร้างต่างๆ เป็นต้น ซึ่งโครงการ
ได้กาหนดให้ผู้รับเหมาหลีกเลี่ยงกิจกรรมก่อสร้าง ที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลากลางคืน (18.00-07.00 น.)
และมีการก าหนดมาตรการเพื่ อป้ องกั นผลกระทบต่ อชุ มชน และผู้ ปฏิบั ติงานที่ อยู่บริเวณพื นที่ ก่อสร้าง
รายละเอียดดังนี
(1) จ ากั ด กิ จกรรมการก่ อ สร้ างที่ ก่ อ ให้ เกิ ด เสี ย งดั งเฉพาะในช่ ว งเวลา 08.00-17.00 น.
เพื่ อไม่ให้ รบกวนการพั กผ่ อนของประชาชน ทังนีหากมี ความจาเป็ นที่ จะท างานล่ วงเวลากว่าที่ กาหนด
จะต้องมีการแจ้งให้ชุมชนใกล้เคียงในรัศมี 1 กิโลเมตรเพื่อทราบ
(2) จัดให้มีมาตรการลดระดับเสียงดังจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการก่อสร้ าง ได้แก่
การปฏิบัติตามคู่ มือการบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนซ่อมแซมดูแลรักษาให้
อยู่ในสภาพดีตลอดเวลาและบารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรตามระยะเวลาที่กาหนด
(3) จัดหาอุ ปกรณ์ ป้ องกั นอั นตรายส่ วนบุ ค คล เช่ น ปลั๊ กอุ ดหู (Ear Plugs) หรือที่ ครอบหู
(Ear Muffs) เป็นต้น ให้กับคนงานที่เข้าทางานในบริเวณที่มีระดับเสียงดังมากกว่า 85 เดซิเบล(เอ)
(4) เลือ กเครื่อ งมืออุปกรณ์ และวิธี การก่อ สร้างที่ ก่อ ให้ เกิดเสี ยงรบกวนน้อยที่สุ ด โดยมี
ระดับเสียงไม่เกินมาตรฐาน
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5) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทังชีวิต และทรัพย์สินในระยะก่อสร้าง โครงการจึงกาหนดมาตรการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการกาหนดขอบเขตการก่อสร้างและเขตอันตรายรวมทังกาหนดมาตรการให้บริษัท
ผู้ รั บ เหมาจั ด ท าแผนงานด้ านความปลอดภั ย ในการท างานก่ อ สร้ าง ให้ ส อดคล้ อ งตามกฎกระทรวง
ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจั ดการด้านความปลอดภั ย อาชี วอนามั ย และสภาพแวดล้ อม
ในการท างานเกี่ ย วกั บ งานก่ อ สร้ าง พ.ศ. 2551 ซึ่ ง โครงการพิ จ ารณารายละเอี ย ดด้ านการจั ด การ
ความปลอดภั ยในสั ญ ญาว่ าจ้าง ให้ ครอบคลุ มถึ งการคุ้ มครองความปลอดภั ยและสุ ขภาพอนามั ยของ
คนงานที่ปฏิบัติงานภายในพืนที่โครงการ เพื่อให้ผู้รับเหมานาไปปฏิบัติดังนี
(1) ผู้รับเหมาต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมกับสภาพการทางานให้เพียงพอ
กับจานวนผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย แว่นตากันเศษวัสดุ ถุงมือที่เหมาะสม
กับชนิดของงาน เข็มขัดนิรภัย ตาข่ายกันตก สาหรับงานที่อยู่บนที่สูง หน้ากากป้องกันฝุ่น อุปกรณ์ลดเสียง
ปลั๊กอุดหู ที่ครอบหู เป็นต้น
(2) ตรวจสอบและควบคุมดูแลให้ มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง
และเหมาะสมกับประเภทของงาน
(3) จั ดให้ มี เจ้ าหน้ าที่ ตรวจสอบวิ ธี การปฏิ บั ติ งาน สภาพของเครื่ องจั กรอุ ปกรณ์ รวมทั ง
สภาพแวดล้อมในการทางานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความปลอดภัย
(4) ติดป้ายเตือนห้ามเข้า หรือกันอาณาบริ เวณที่มีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพื่อป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุกับพนักงานของโรงงาน
(5) กาหนดขอบเขตและจัดทาแนวรัวของบริเวณพืนที่ก่อสร้างให้ชัดเจนพร้อมทังกาหนด
จุดเข้า-ออก
(6) จัดทาป้ายเตือนหรือโปสเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในบริเวณที่จาเป็น เช่น
“เขตก่อสร้างลดความเร็วรถยนต์” และป้ายเตือนจากัดความเร็วในพืนที่ก่อสร้างไม่เกิน 30 กม./ชม. หรือ
“เขตสวมหมวกนิรภัย” เป็นต้น
(7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน สภาพของเครื่องจักร อุปกรณ์ รวมทัง
สภาพแวดล้อมในการทางานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความปลอดภัย
(8) จัดให้มีการฝึกอบรมโปรแกรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่คนงาน
(9) จัดให้มีระบบอนุญาตเข้าพืนที่ก่อสร้าง
(10) จัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถรับผิดชอบดูแลสภาพความปลอดภัย
จัดทาโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จากัด
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(11) จัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพดี รวมทังบารุงรักษาและตรวจสอบ เพื่อลด
อุบัติเหตุในการทางาน
(12) รวบรวมสถิ ติ เกี่ ย วกั บ อุ บั ติ เหตุ ความเสี ย หายและการแก้ ไ ขปั ญ หาเพื่ อ ใช้ ใ นการ
ปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยเป็นประจาทุกเดือน
(13) พิจารณาเลือกผู้รับเหมา โครงการควรพิจารณาการจัดการด้านความปลอดภัยประกอบ
ในสัญ ญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของโครงการและบริษั ทรับเหมาก่อ สร้าง จะต้องระบุค รอบคลุมถึ งวิธีการ
คุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ โดยควรมีรายละเอียด
เกี่ยวกับ
- กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทางาน
- การจัดให้มีและควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลต่าง ๆ
- การตรวจสอบสภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์ทุกชนิดเพื่อความปลอดภัยในการทางาน
1.7 สรุปการดาเนินงานในปัจจุบันของโครงการ
การด าเนิ น งานในปั จ จุ บั น ของโครงการ เมื่ อ น าไปเปรี ย บเที ย บรายละเอี ย ดที่ น าเสนอ
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการต่อคณะกรรมการผู้ชานาญการฯ และได้รับ
มติเห็นชอบในรายงาน EIA โครงการโรงงานผลิตยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน ของ บริษัท ทีดิก เซาท์ จากัด
ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1010.8/3338 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1.7-1
ตารางที่ 1.7-1 สรุปรายละเอียดการดาเนินงานของโครงการ
รายละเอียด
1. พืนที่โครงการ
2. นาใช้
3. ไฟฟ้า
4. จานวนคนงานก่อสร้าง

การดาเนินงาน
เสนอในรายงาน EIA
17 ไร่ 1 งาน 0.6 ตารางวา
12.7 ลูกบาศก์เมตร/วัน
3 เมกะวัตต์/ชั่วโมง
สูงสุด 110 คน

ปัจจุบัน (ก.ค.-ธ.ค. 63)
17 ไร่ 20.8125 ตารางวา
10.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน
1.8 เมกะวัตต์/ชั่วโมง
สูงสุด 120 คน

ที่มา : รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (พ.ศ.2562)

จัดทาโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จากัด
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1.8 แผนงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตารางที่ 1.8-1 แผนงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของ โครงการโรงงานผลิตยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (ระยะก่อสร้าง) บริษัท ทีดิก เซาท์ จากัด
ประจาปี 2563
รายละเอียด
1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
- บ้านพักพนักงานในนิคมฯ (A1)
- บ้านหลุมหัวล้าน (A2)
- บ้านหนองขวน (A3)
- หน่วยปฏิบัติการพิเศษตารวจภูธรสงขลา (A4)
2. เสียง
ระดับเสียงริมรั้ว
- ริมรัวโครงการด้านทิศเหนือ (N1)
- ริมรัวโครงการด้านทิศใต้ (N2)
- ริมรัวโครงการด้านทิศตะวันออก (N3)
- ริมรัวโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)
ระดับเสียงรบกวนในชุมชน
- บ้านหัวจักร (N5)

หมายเหตุ :

ดัชนีการตรวจวัด

ความถี่

- TSP
- PM-10
- ความเร็วและ
ทิศทางลม

- ปีละ 2 ครัง ครังละ 7 วัน ต่อเนื่องกัน
โดยช่ ว งที่ ตรวจวั ด ต้ อ งห่ างกั น
5-7 เดือน

- Leq 24 hr.
- L90
- Lmax

- ปีละ 2 ครัง ครังละ 7 วันต่อเนื่องกัน

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

ปี 2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.




































 การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามแผนที่กาหนด
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ตารางที่ 1.8-1 (ต่อ) แผนงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของ โครงการโรงงานผลิตยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (ระยะก่อสร้าง) บริษัท ทีดิก เซาท์ จากัด
ประจาปี 2563
รายละเอียด

ดัชนี
การตรวจวัด

ความถี่

ปี 2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

3. คมนาคม
- พืนที่ก่อสร้างโครงการ และตลอด - บั น ทึ ก สถิ ติ ก ารคมนาคม - รวบ รวม ผ ลแ ละ
เส้นทางการขนส่ง
ขนส่งของโครงการ
เสนอทุ ก 6 เดื อ น
ตลอดช่วงก่อสร้าง
4. การจัดการกากของเสีย
- ส รุ ป ป ริ ม า ณ แ ล ะ ก า ร - เดื อ น ล ะ 1 ค รั ง
- ภายในพืนที่โครงการ
จั ด การกากของเสี ย ของ แล้ ว รวบ รวม ผ ล
โครงการ โดยระบุหัวข้อใน แ ล ะ เส น อ ทุ ก 6
การเก็บบันทึกข้อมูล เช่น เดื อ น ต ลอดช่ วง
ช นิ ด ป ริ ม าณ แ ละวิ ธี ก่อสร้าง
ก าจั ด พร้ อ มแนบส าเนา
เอกสารการส่งกาจัด
5. สังคม-เศรษฐกิจ
- ภายในพื นที่ โครงการและชุ ม ชน - ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล เรื่ อ ง - รวบ รวม ผ ลแ ละ
ร้องเรียน วิธีแก้ ไข พร้อม เสนอทุ ก 6 เดื อ น
โดยรอบโครงการ
การติ ด ตามผลการแก้ ไ ข ตลอดช่วงก่อสร้าง
ปั ญ หาข้ อ ร้ อ งเรี ย นจาก
ชุมชนและภายในโครงการ
รวมทังแนวทางการป้องกัน
การเกิดซา
หมายเหตุ :

รวมรวมข้อมูลจากโครงการ
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โครงการโรงงานผลิตยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน
บริษัท ทีดิก เซาท์ จากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

ตารางที่ 1.8-1 (ต่อ) แผนงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของ โครงการโรงงานผลิตยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (ระยะก่อสร้าง) บริษัท ทีดิก เซาท์ จากัด
ประจาปี 2563
ดัชนี
การตรวจวัด

รายละเอียด
6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ภายในพืนที่โครงการ

ความถี่

ปี 2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- บั น ทึ ก สถิ ติ อุ บั ติ เห ตุ - รวบ รวม ผ ลแ ละ
ที่เกิดขึน โดยระบุสาเหตุ เสนอทุ ก 6 เดื อ น
ลักษณะอุบัติเหตุ ผลต่อ ตลอดช่วงก่อสร้าง
สุข ภาพ จ านวนผู้ ได้รั บ
บ าด เจ็ บ พ ร้ อ ม ระ บุ
วิธีการแก้ไขปั ญ หาและ
ข้ อ เส น อ แ น ะ แ ล ะ
แนวทางป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้
เกิดซา

7. การประชาสัม พัน ธ์แ ละการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
- บั น ทึ ก กิ จ ก ร ร ม ที่ - รวบ รวม ผ ลแ ละ
- ชุมชนโดยรอบโครงการ
โค รงก ารด าเนิ น การ เสนอทุ ก 6 เดื อ น
ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนโดยรอบ ตลอดช่วงก่อสร้าง
โครงการ
หมายเหตุ :

รวมรวมข้อมูลจากโครงการ
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