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บทที่ 4
บทสรุป
4.1 มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การด าเนิ น การตามมาตรการป้ องกั นและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมของ บริษั ท ปู นซิ เมนต์ ไทย
(ท่าหลวง) จากัด โรงงานเขาวง โครงการได้ยึดถือปฏิบัติอย่างครบถ้วนและดาเนินการอย่างเคร่งครัดดังที่เห็น
ได้จากผลการดาเนินการเป็นไปตามมาตรการฯ ทั้งสิ้นมีรายละเอียด ดังนี้
- คุณ ภาพอากาศ โครงการได้มีการควบคุมปริมาณฝุ่ นที่ระบายออกจากปล่ องหม้อเผาไม่ให้ เกินค่ า
มาตรฐานที่กาหนดไว้ และมีการสังเกตความเข้มข้นของฝุ่นที่ระบายออกจากปลายปล่องด้วยกล้องวงจรปิด
แสดงผลบนจอ Moniter ภายในห้องควบคุมการผลิต (CCR) พร้อมทั้งติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศจาก
ปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring:CEMs) ปัจจุบันได้ติดตั้ง เครื่องดักฝุ่น
แบบถุงกรอง (Bag Filter) ในกระบวนการผลิตที่มีฝุ่นฟุ้งกระจาย เช่น หม้อเผา หม้อบดซีเมนต์ หม้อบดลิกไนต์
Top Cyclone และจุดเชื่อมต่อสายพานลาเลียงแกลบ รวมถึงปล่องหม้อเผาก็ได้ใช้เทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุดของ
Bag Filter ด้วยแล้ว และติดตั้งเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitator : EP) ในทุกขั้นตอน
ของกระบวนการผลิตก่อนที่จะระบายอากาศออกจากปล่อง เช่น ไซโลปูนเม็ด เป็นต้น สาหรับสายพานลาเลียง
ต่างๆ เช่น สายพานลาเลียงวัตถุดิบ และปูนเม็ด โครงการได้ดาเนินการให้เป็นระบบปิด (Enclosure) ทั้งหมด
โดยได้จัดเตรียมอะไหล่สารองสาหรับเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ จานวน 100% และเครื่องดักฝุ่นแบบถุง
กรอง (Bag Filter) จานวน 100% เมื่อชารุดแบบฉุกเฉิน กรณีหยุดกระบวนการเพื่อทาการบารุงรักษาตามแผน
ประจาปี (Major shutdown) โครงการจะทาการสั่ง Stock อะไหล่เป็นรายครั้ง (Lot) โดยการสั่ งอะไหล่เป็น
แบบ Just in time ซึ่งจะได้รับอะไหล่ภายใน 1 วัน นอกจากนี้เมื่อมีการใช้วัสดุที่ไม่ใช้แล้วและของเสียที่เป็น
ของเหลวที่นามาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงและ/หรือวัตถุดิบ โครงการจะมีการตรวจสอบรายงานผลคุณสมบัติของ
ของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้รับจากผู้ส่งกาจัดของเสีย และมีการสุ่มตรวจสอบคุณสมบัติของของเสียเป็น
ระยะๆ ก่อนรับเข้ามากาจัด และมีการติดตั้งระบบ Activated Carbon เพื่อกาจัดไอสารเคมีจากถังบรรจุของ
เสียที่เป็นของเหลว
- น้ าใช้ โครงการได้ มีระบบระบายน้าฝนที่ไหลลงมาจากเชิงเขา โดยไหลลงไปรวมกัน ที่บริเวณ
บ่อน้าหน้าเหมืองขนาด 80,000 ลบ.ม. และบ่อน้า Quarry park ขนาด 100,000 ลบ.ม. สาหรับน้าฝนที่
ตกรอบพื้นที่โครงการมีรางระบายน้าระบบปิดไหลลงไปรวมกันที่บ่อน้าซีเมนต์ขาว ขนาด 75,000 ลบ.ม.
บ่อน้าหม้อบดซีเมนต์ขนาด 12,600 ลบ.ม. และบ่อ WHG ขนาด 906,200 ลบ.ม. ซึ่งเป็นบ่อพักน้า และ
หมุนเวียนน้ากลับมาใช้ใหม่ โดยไม่มีการปล่อยออกนอกพื้นที่โครงการ
- คุ ณ ภาพน้ าและการควบคุ มน้ าท่ วม โครงการมี ระบบระบายน้ ารอบพื้ นที่ โรงงานและบ่ อรองรั บ
น้าภายในพื้นที่โครงการ และมีระบบบาบัดเบื้องต้น เช่น ตะแกรงดักเศษอาหาร บ่อดักไขมัน บ่อเกรอะ-บ่อซึม
เป็นต้น รวมทั้งทางโครงการมีระบบระบายน้ารอบพื้นที่โรงงานเพื่อรองรับ/ระบายน้าฝนที่ไหลลงมาจากเชิงเขาและ
น้าฝนที่ตกรอบพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งมีบ่อพักน้าฝนซึ่งสารองน้าไว้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการ
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- ระดั บเสี ยง โครงการมีการจั ดท าแผนตรวจสอบและซ่ อมบ ารุงเครื่องจักรประจาปี 2560 เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและยืดอายุการทางานของเครื่องจักร ตลอดจนเป็นการลดเสียงดังจากการเสียดสีของเครื่องจักร
ออกสู่ภายนอกอีกด้วย รวมทั้งทางโครงการจัดทา Noise Contour Map เมื่อวันที่ 13-14 ตุลาคม 2558 เพื่อ
ค้นหาเขตพื้นที่ที่มีเสียงดังมากกว่า 90 dB(A) และกาหนดเป็นเขตควบคุมบริเวณดังกล่าวจะติดตั้งป้ายเตือน
ทางเข้าในบริเวณอาคารที่มีเสียงดัง และกาหนดให้ผู้ที่เข้าไปในพื้นที่ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และ
จัดให้มีการตรวจวัด Noise Dose ของผู้ปฏิบัติงานด้วย
- ขยะและกากของเสีย โครงการได้จัดให้มีถังขยะแยกประเภทตามจุดต่างๆ ทั่วโครงการ สาหรับการ
จัดการขยะและกากของเสียที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน และได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานแยกขยะก่อนและ
ทิ้งให้ถูกประเภทของถังที่กาหนด ผ่านทางกิจกรรม Walk Rally ในฐานที่ 3 ซึ่ งเป็ นฐานด้านสิ่ งแวดล้ อม
เพื่ อให้ สามารถก าจั ดขยะได้ อย่ างถู กต้ องตามหลั กวิ ชาการ โดยขยะจากอาคารส านั กงานและบ้ านพั ก
ทางโครงการมีการรวบรวมและส่งไปกาจัดที่ อบต.เมืองขีดขิน
- การคมนาคมขนส่ง โครงการมีการแจ้งและกาชับรถบรรทุกขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ต้องมีการ
คลุ มผ้ าใบก่อนออกจากพื้น ที่ โครงการทุกคัน เพื่ อป้ องกัน การหกหล่ น ฟุ้ งกระจายของวัส ดุนั้น ๆ และ
ก าหนดให้ ร ถบรรทุ ก และพนั ก งานขั บ รถปฏิ บั ติ ต ามเงื่อ นไขที่ ก าหนดโดยโครงการ เช่ น ป้ า ยแสดง
รายละเอียดการขนส่ง มีเอกสาร คู่มือ บันทึกการเดินทางประจารถทุกคัน เป็นต้น
- เศรษฐกิจ-สังคม โครงการได้จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อบริการสังคมใน 5
สาขา ซึ่งได้แก่ สาขาสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข สาขาสาธารณะประโยชน์ สาขาการศึกษา ศาสนาและ
ศิลปวัฒ นธรรม สาขาพัฒ นาอาชีพ สาขากิจกรรมพิเศษ และกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมกับ
ชุม ชนผ่ านโครงการ One Cell One Project (OCOP) ในระหว่างเดื อนกรกฎาคม-ธัน วาคม 2560 มี
กิจกรรมต่างๆ เช่น
1. สรุป การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการตัดผม ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและบริการน้าดื่มแก่
ชุมชน
ครั้งที่ 1 วันที่ 27 ตุลาคม 2560 วัดหน้าพระลาน ตาบลหน้าพระลาน
ครั้งที่ 2 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนตาบลเขาวง
ครั้งที่ 3 วันที่ 22 ธันวาคม 2560 โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ ตาบลหัวปลวก
2. OCOP-Cell WHG KW ซ่ อ มกระเบื้ อ งหลั ง คารั่ ว เปลี่ ย นฝ้ า เพดานห้ อ งพั ก เจ้ า หน้ า ที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเขาวง ตาบลเขาวง อาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
3. OCOP-บริการลูกค้าท่าหลวง ปรับปรุงทาสีสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลวัดถลุงเหล็ก
4. OCOP-ซ่อมเครื่องจักรผลิตปูนเม็ดเขาวง ซ่อมแซมหลังคาศาลาที่พักวัดซับบอน ตาบลเขาวง
5. OCOP-ซ่อมเครื่องจักรผลิตปูนเม็ดเขาวง ซ่อมแซมหลังคาศาลาที่พักวัดซับบอน ตาบลเขาวง
6. โครงการ “ปูนท่าหลวงเยี่ยมชุมชนรอบโรงงานเขาวง” ครั้งที่ 6/2560 ตาบลเขาวง อาเภอ
พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี รวม 9 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม-3 สิงหาคม 2560
7. OCOP-หน่วยงานกระจายสินค้าเขาวง สอนอาชีพปลูกกล้วยหอม หมู่ที่ 1 ตาบลเขาวง
8. OCOP-หน่วยงานซ่อมวัสดุทนไฟและงานบริการ ทาหลังคากันฝนคลุมหน้าห้องน้า โรงเรียน
บ้านหนองกะเบา
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9. OCOP-ส่วนการบุคคล ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ/ปลูกพืชสมุนไพรไทย โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลเขาวง
10. ปูนท่าหลวงเปิดบ้านโรงงานเขาวง ต้อนรับชุมชนเพื่อให้ความรู้และเยี่ยมชมกระบวนการใน
การผลิตปูนซีเมนต์
11. OCOP-ผลิตถุงปูนซีเมนต์ ทาหลังคาซุ้มพักผ่อนโรงเรียนบ้านซับชะอม ตาบลเขาวง
12. OCOP-ส่วนพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน สอนอาชีพปลูกกล้วยหอมหมู่ที่ 7 ตาบลเขาวง
13. OCOP-ควบคุมกรรมวิธีการผลิตปูนเม็ดเขาวง ทากรงเหล็ กใส่ ขวดพลาสติกให้ โรงเรียน
ตาบลหัวปลวก
14. OCOP-บริการลูกค้าเขาวง ปรับปรุงทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดศรีจอมทอง
15. OCOP-ซ่อมเครื่องจักรผลิตหินเขาวง ติดตั้งพัดลมในห้องเรียนโรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว
16. OCOP-บารุงรักษาเครื่องจักรฯ WHG-KW ทาอ่างล้างมือปรับภูมิทัศน์ห้องน้า โรงเรียนบ้าน
เขาพลัด
17. OCOP-ตรวจและวิเคราะห์ เครื่องจักรฯ เขาวง ทาโต๊ะอาหารฯ โรงเรียนบ้ านซับชะอม
ตาบลเขาวง
18. วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ปูนท่าหลวง ทาบุญทอดกฐิน-ผ้าป่า ณ วัดเขาดินใต้ ตาบลหัวปลวก
อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
19. ทาบุญทอดกฐิน กลุ่มโรงงานท่าหลวง ทาบุญทอดกฐิน -ผ้าป่า ณ วัดมหาโลก ตาบลบ้าน
ครัว อาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
โดยกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ต่างๆ ได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงงานกับภายนอก นอกจากนี้ทางโครงการมีการจัดทาเอกสาร โครงการได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้า
ชมกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2560 มีคณะผู้สนใจ ดังนี้
- วันที่ 6-7 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่สังกัดกลุ่มฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม สานักวิศวกรรมและ
ฟื้นฟูพื้นที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทางโรงงานได้จัดให้มีระบบระบายอากาศเฉพาะที่ภายในโรงงานมี
การติดตั้งระบบระบายความร้อนโดยการเป่าลมบริเวณหม้อเผาและหม้อเย็นและติดตั้งแผงฉนวนปิดบัง
การแผ่ รั ง สี ค วามร้ อ น บริ เวณหน้ า หม้ อ เผา Riser Pipe และทางเดิ น ขนานหม้ อ เผา ตลอดจนจั ด
ชุดป้องกันความร้อนเพื่อให้พนักงานสวมใส่ ทุกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติงาน และมีการจัดอบรมการใช้อุปกรณ์
ป้องกัน อันตรายส่ วนบุ คคลเบื้ องต้น ให้กับพนักงานและผู้รับเหมาทุกคน รวมทั้งจัดอบรมหลักสู ตรการ
บารุงรักษาด้วยตนเอง (Bag filter) เพื่อให้ พนักงานทราบถึงพื้นฐานความปลอดภัย อันตรายจาก Bag
filter และการหยั่งรู้ระวังภัย KYT การสารวจพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย (BBS) รวมถึงมีการถ่ายทอดและ
แนะนาในขณะปฏิบัติงานจริงเพื่อให้พนักงานมีทักษะและมีความชานาญ มีความรู้ความเข้าใจในเครื่องมือ
และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้พร้อมรับสถานการณ์ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ โครงการได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ และมีการตรวจสอบพื้นที่
ปฏิ บั ติงานเป็ น ประจ าทุ กเดือน หากพบพนัก งานที่ ไม่ป ฏิ บั ติต ามกฎระเบี ยบ จะมี การตั กเตื อนหรือ มี
บทลงโทษตามความเหมาะสม และมีสถานพยาบาล ซึ่งเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง มีแพทย์อยู่ประจาใน
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เวลา 07.30-16.30 น. จัดให้มีรถพยาบาลที่จอดไว้ในบริเวณสถานพยาบาล เพื่อเตรียมใช้ได้ทุกเมื่อเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน มีการจัดเตรียมน้าดื่มและห้องน้าที่สะอาดและถูกสุขลักษณะไว้ตามจุดต่างๆ เพื่อให้บริการแก่
พนักงานและผู้มาติดต่ออย่างเพียงพอ เช่น ในบริเวณโรงอาหาร อาคารสานักงาน จุดรับ -ส่ง ปูนซีเมนต์
และห้องควบคุมกระบวนการผลิต เป็นต้น และจัดให้มีสวัสดิการรถรับ-ส่ง พนักงาน
- สุนทรียภาพ โครงการได้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมดประมาณ 129 ไร่ หรือ คิดเป็นประมาณ 21.2%
ของพื้นที่โรงงานปูนซีเมนต์เทาเขาวง (1,232 ไร่) ซึ่งทางโครงการได้ทาการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมเป็นประจา
ทุกๆ ปี
- ความเสี่ยงและอันตรายร้ายแรง โครงการได้กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานการเติมน้าเข้า Boiler
ประกอบด้วย การเติมน้าเข้า Hot well การเติมน้าเข้า Flasher การเติมน้าเข้า Drum การเติมน้าเข้า pH
Boiler รวมทั้งการเดินชุด Chemical dosing และให้พนักงานประจาเครื่องจักรตรวจสอบการทางานของ
เครื่องจักรหลังจากเดินเสร็จแล้วทุกครั้ง เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้องและเกิดความ
ปลอดภัยต่อพนักงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของเครื่องจักร
- มาตรการเฉพาะส้าหรับโครงการปรับคุณภาพของเสียรวม โครงการรับวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและกาก
ของเสีย ผ่านบริษัทจัดหา (Waste Management) โดยได้กาหนดแนวทางและเงื่อนไข ข้อปฏิบัติในการ
จัดหาวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและของเสียที่เป็นของเหลวไว้เป็นเอกสาร เพื่อใช้บังคับกับบริษัทที่ดาเนินการจัดส่ง
ของเสียมาให้โครงการกาจัด รวมถึงได้จัดทาคู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการรับและกาจัดกากอุตสาหกรรมจาก
ภายนอก (PM017) กรณีที่วัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียที่เป็นของเหลวมีคุณสมบัติที่ทางโครงการสามารถ
ใช้ได้ จะมีการตอบรับเป็นลายลักษณ์อักษร และได้กาหนดให้ผู้ขนส่งต้องมีการคลุมตาข่ายหรือผ้าใบ หรือ
สิ่งอื่นๆ ทุกครั้ง ตั้งแต่ก่อนออกจากแหล่งกาเนิด จนถึงจุดกองเก็บ เพื่อป้องกันการหกล้นหรือฟุ้งกระจาย
ระหว่างการขนส่ง รวมทั้งรถบรรทุกต้องใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และหากเข้ามาในเขต
โรงงานต้องขับด้วยความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และปฏิบัติตามกฎจราจรของโรงงานอย่าง
เคร่งครัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุภายในโครงการ

4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จากการดาเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย
(ท่ าหลวง) จากัด โรงงานเขาวง ได้ทาการสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณ ภาพสิ่งแวดล้ อม ระหว่าง
เดื อ นกรกฎาคม-ธั น วาคม 2560 (ครั้ ง ที่ 2/2560) เพื่ อ น าเสนอต่ อ ส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาผลการดาเนินงานของบริษัท
โดยผลการตรวจวัด มีรายละเอียดดังนี้
1) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ของบริ ษั ท ปู น ซิ เมนต์ ไทย (ท่ าหลวง) จ ากั ด โรงงานเขาวง ระหว่ า งเดื อ นกรกฎาคม-ธั น วาคม 2560
(ครั้งที่ 2/2560) ซึ่งดาเนินการตรวจวัดระหว่างวันที่ 2-9 พฤศจิกายน 2560 จานวน 4 จุดตรวจวัดบ้านวุ้ง,
บ้านหนองป่าพง, บ้านเขาวง และโรงเรียนบ้านหน้าพระลาน พบว่า ทุกรายการและทุกจุดตรวจวัดมีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง
กาหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง, ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)
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เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กาหนด
มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
TSP
PM-10
SO2
NO2

มีค่าเฉลี่ย 24 ชม. อยู่ระหว่าง 0.063-0.214 mg/m3
ค่ามาตรฐาน (≤0.33 mg/m3)
มีค่าเฉลี่ย 24 ชม. อยู่ระหว่าง 0.034-0.108 mg/m3
ค่ามาตรฐาน (≤0.12 mg/m3)
มีค่าเฉลี่ย 1 ชม. สูงสุดอยู่ระหว่าง 0.005-0.084 ppm
ค่ามาตรฐาน (≤0.30 ppm)
มีค่าเฉลี่ย 1 ชม. สูงสุดอยู่ระหว่าง 0.001-0.017 ppm
ค่ามาตรฐาน (≤0.17 ppm)

เมื่อ น าผลการตรวจวัด คุ ณ ภาพอากาศในบรรยากาศในครั้ง ที่ 2/2560 เปรีย บเทีย บกับ ใน
ฤดูกาลเดียวกันคือครั้งที่ 2/2559 ครั้งที่ 2/2558 และครั้งที่ 2/2557 พบว่า
TSP จุดตรวจวัดส่ว นใหญ่มีค่าใกล้เคียงกับการตรวจวัดในฤดูกาลเดียวกัน
PM-10 จุดตรวจวัดส่ว นใหญ่มีแนวโน้มใกล้เคียงกับการตรวจวัดในฤดูกาลเดียวกัน
SO2 จุดตรวจวัดส่ว นใหญ่มีค่าใกล้เคียงกัน
NO2 จุดตรวจวัดส่ว นใหญ่มีค่าใกล้เคียงกัน
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2) ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด โรงงาน
เขาวง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 (ครั้งที่ 2/2560) ซึ่งดาเนินการตรวจวัดระหว่างวันที่ 2-9
พฤศจิกายน 2560 โดยทาการตรวจวัดในช่วงเวลาเดียวกันกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
จ านวน 4 จุ ด ตรวจวั ด คื อ บ้ านวุ้ ง บ้ า นหนองป่ าพง บ้ านเขาวง และโรงเรีย นบ้ านหน้ า พระลาน มี
รายละเอียด ดังนี้
• บริเวณบ้านวุ้ง
ร้อยละ 89.3 เป็นลมสงบ มีความเร็วลมน้อยกว่า 1.0 เมตร/วินาที และร้อยละ 10.7
เป็น ลมที่พัดมาจากทางทิศใต้ค่อนไปทางตะวันออกเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีความเร็วลมอยู่ระหว่า ง 1.0-2.2
เมตร/วินาที เมื่อพิจารณาความเร็วลมและทิศทางลม เทียบกับตาแหน่งที่ตั้งโครงการ พบว่า บริเวณบ้าน
วุ้ง อยู่ตาแหน่งเหนือทิศทางลม ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินการของโครงการในช่วงเวลาดังกล่าว
• บริเวณบ้านหนองป่าพง
ร้อยละ 96.4 เป็นลมสงบ มีความเร็วลมน้อยกว่า 1.0 เมตร/วินาที และร้อยละ 3.6
เป็นลมที่พัดมาจากทางทิศตะวันออกค่อนไปทางเหนือเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีความเร็วลมอยู่ระหว่าง 1.0-1.8
เมตร/วินาที เมื่อพิจารณาความเร็วลมและทิศทางลม เทียบกับตาแหน่งที่ตั้งโครงการ พบว่า บริเวณบ้าน
หนองป่าพง อยู่ตาแหน่งเหนือทิศทางลม ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินการของโครงการในช่วงเวลา
ดังกล่าว
• บริเวณบ้านเขาวง
ร้อยละ 25.6 เป็นลมสงบ มีความเร็วลมน้อยกว่า 1.0 เมตร/วินาที และร้อยละ 74.4
เป็นลมที่พัดมาจากทางทิศตะวันออกเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีความเร็วลมอยู่ระหว่าง 1.0-3.6 เมตร/วินาที เมื่อ
พิจารณาความเร็วลมและทิศทางลม เทียบกับตาแหน่งที่ตั้งโครงการ พบว่า บริเวณบ้านเขาวง อยู่ตาแหน่ง
เหนือทิศทางลม ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินการของโครงการในช่วงเวลาดังกล่าว
• บริเวณโรงเรียนบ้านหน้าพระลาน
ร้อยละ 52.4 เป็นลมสงบ มีความเร็วลมน้อยกว่า 1.0 เมตร/วินาที และร้อยละ 47.6
เป็น ลมที่พัดมาจากทางทิศใต้ค่อนไปทางตะวันออกเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีความเร็วลมอยู่ระหว่าง 1.0-3.6
เมตร/วิน าที เมื่อพิจ ารณาความเร็ว ลมและทิ ศทางลม เทียบกับตาแหน่งที่ตั้งโครงการ พบว่า บริเวณ
โรงเรียนหน้าพระลาน อยู่ตาแหน่งเหนือทิศทางลม ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินการของโครงการ
ในช่วงเวลาดังกล่าว
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3) ผลการตรวจวัด คุณ ภาพอากาศจากปล่องหม้อ เผา พบว่า ทุ กรายการมีค่า อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที่ก้าหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้
TSP
SO2
NOx as NO2
HCl
HF
TOC

มีค่าเท่ากับ 3 mg/m3 ค่าควบคุมใน EIA (≤60 mg/m3)
และอัตราการระบาย มีค่าเท่ากับ 1.92 kg/h
มีค่าเท่ากับ <1.3 ppm ค่ามาตรฐาน (≤30 ppm)
มีค่าเท่ากับ 364 ppm ค่ามาตรฐาน (≤500 ppm)
และอัตราการระบาย มีค่าเท่ากับ 428.11 kg/h
มีค่าเท่ากับ 0.1830 ppm ค่ามาตรฐาน (≤9 ppm)
และอัตราการระบายมีค่าเท่ากับ 0.17 kg/h
มีค่าน้อยกว่า 0.0012 ppm ค่ามาตรฐาน (≤3 ppm)
มีค่าเท่ากับ 9.45 ppm as Methane ค่ามาตรฐาน (≤30 ppm)

 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องหม้อเย็น หม้อบดซีเมนต์ และหม้อบดลิกไนต์
พบว่า ทุกจุดตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด ดังต่อไปนี้
TSP

มีค่าอยู่ระหว่าง 3-31 mg/m3ค่ามาตรฐาน (≤120 mg/m3)
และอัตราการระบายมีค่าอยู่ระหว่าง 0.11-4.49 kg/h

 ผลการตรวจวัดไดออกซิน พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
Dioxin

มีค่าเท่ากับ 0.0036 ngTEQ/Nm3 ค่ามาตรฐาน (≤0.5 ngTEQ/Nm3)

ทั้งนี้ เมื่อนาผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องครั้งที่ 2/2560 เปรียบเทียบกับผล
การตรวจวัดครั้งที่ 1/2560 ครั้งที่ 1-2/2559 ครั้งที่ 1-2/2558 และครั้งที่ 1-2/2557 พบว่า
- TSP
ส่วนใหญ่มีแนวโน้มใกล้เคียงกับการตรวจวัดที่ผ่านมา
- SO2
มีแนวโน้มใกล้เคียงกับการตรวจวัดที่ผ่านมา
- NOx as NO2 มีแนวโน้มใกล้เคียงกับการตรวจวัดที่ผ่านมา
- HCl
มีแนวโน้มใกล้เคียงกับการตรวจวัดที่ผ่านมา
- HF
มีค่าคงที่
- TOC
มีแนวโน้มใกล้เคียงกับการตรวจวัดที่ผ่านมา
- Dioxin
มีแนวโน้มลดลง
สาหรับผลการตรวจวัด TSP ของปล่องหม้อเผาตั้งแต่ครั้งที่ 2/2559 มีค่าลดลง เนื่องจากทาง
โครงการได้ดาเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ดักจับฝุ่น จากเดิมชุดอุปกรณ์ดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (EP) เป็น
ชุ ด อุ ป กรณ์ ดั ก จั บ ฝุ่ น ระบบถุ ง กรอง (Bag filter) ซึ่ ง เป็ น เทคโนโลยี ที่ ใ นปั จ จุ บั น ได้ ถู ก พั ฒ นาให้ มี
ประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นมากยิ่งขึ้น ส้าหรับผลการตรวจวัดโลหะหนักจากปล่อง พบว่า ทุกรายการมี
ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนด
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มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานปูนซีเมนต์ที่ใช้ของเสียเป็นเชื้ อเพลิงหรือเป็นวัตถุดิบใน
การผลิต (พ.ศ. 2549)
เมื่อนาผลการตรวจวัดโลหะหนักจากปล่องหม้อเผาในครั้งที่ 2/2560 เปรียบเทียบกับผลการ
ตรวจวัด ครั้ งที่ 1/2560 ครั้ งที่ 1-2/2559 ครั้งที่ 1-2/2558 และครั้งที่ 1-2/2557 พบว่า ส่ ว นใหญ่ มี
แนวโน้มลดลง
4) ข้อมูลการใช้เชือเพลิง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด โรงงานเขาวง ได้มีการบันทึก
ข้อมูลในช่วงที่มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายขณะที่มีการใช้วัสดุที่ไม่ใช้แล้วและ/หรือของ
เสี ย ที่ เป็ น ของเหลว ของปล่ อ งหม้ อ เผา ระหว่ า งเดื อ นกรกฎาคม-ธั น วาคม 2560 (ครั้ ง ที่ 2/2560)
ประกอบด้วย
วัน เวลา ที่มีการใช้ของเสีย : 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.20 น. ถึง 16.30 น.
• ปริมาณการผลิตปูนเม็ด : 458 ตัน/ชั่วโมง
• ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงหลักได้แก่
1. Coal (MB.) = 28.42 ตัน/ชั่วโมง
2. Coal (C1) = 16.31 ตัน/ชั่วโมง
3. Coal (C2) = 13.66 ตัน/ชั่วโมง
• ปริมาณออกซิเจน 4.96 %
• วัน เวลา ที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ : 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.20 น. ถึง 14.02 น.
5) Petroleum Coke
ในระหว่ า งเดื อ นกรกฎาคม-ธั น วาคม 2560 (ครั้ งที่ 2/2560) ไม่ มี ก ารใช้ Petroleum
Coke เนื่องจาก
1. Petroleum Coke มีราคาสูงกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นที่ให้ค่าความร้อนใกล้เคียงกัน
2. Petroleum Coke มีองค์ประกอบของ Sulfur สูง ซึ่งจะส่งผลต่อกระบวนการเผาปูน
และค่าออกไซด์ของซัลเฟอร์ที่ระบายออกจากปล่อง
3. มีความยากต่อการน าไปใช้งาน และท าให้ ต้องใช้พ ลั งงานมากกว่าเชื้อเพลิ งชนิ ดอื่น
เนื่องจากบดให้ละเอียดยากกว่า


6) สถิติการหยุดท้างานของ EP โรงงานปูนซีเมนต์เทาเขาวง ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
จากัด โรงงานเขาวง มีการดาเนินการบันทึกสถิติการหยุดทางานของ EP ทุกครั้งที่ EP Trip ซึ่งระหว่างเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 (ครั้งที่ 2/2560) พบว่า ไม่มีการหยุดการทางานของ EP เลย เมื่อเปรียบเทียบกับ
สถิติการหยุดทางานของ EP ในปีที่ผ่านๆมา พบว่า มีการหยุดทางานของ EP ลดลงอย่างต่อเนื่องจนไม่มีการ
หยุด EP เลย ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องมาจากเอสซีจีได้มีนโยบายการหยุดทางานของ
EP ต้องเป็ น “ศูนย์ ” ส่งผลให้โรงงานปู นซีเมนต์เทาเขาวง มีการปรับปรุงและดูแลระบบบาบัดมลพิษทาง
อากาศให้ ท างานอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเรื่ อ ยมา จนท าให้ ในปั จ จุ บั น ไม่ มี ก ารหยุ ด ท างานของ EP เลย
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นอกจากนี้ โครงการได้จัดทาคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง มาตรฐานการทางานในกระบวนการเผาปูน (การ
ดาเนินการกรณี EP Trip) เพื่อการทางานอย่างถูกต้อง และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันทีในกรณี
ที่ EP เกิดเหตุขัดข้องขึ้น ปัจจุบันทางโครงการได้ดาเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ดักจับฝุ่นจากเดิมชุดอุปกรณ์
ดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (EP) เป็นชุดอุปกรณ์ดักจับฝุ่นระบบถุงกรอง (Bag Filter) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่
ได้ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ทางโครงการได้ยื่นหนังสือขอแจ้งปรับปรุง
เครื่องจักร/อุปกรณ์ดักจับฝุ่น โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ โรงงานเขาวง กับสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สระบุรี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ตามหนังสือเลขที่ สส/อส 041.59
7) การตรวจวัดระดับเสียง ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด โรงงานเขาวง จานวน 4
จุดตรวจวัด คือ ริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก และ
บ้านหนองป่าพง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 (ครั้งที่ 2/2560) ซึ่งดาเนินการตรวจวัดระหว่าง
วันที่ 2-9 พฤศจิ กายน 2560 พบว่า ทุกจุ ดตรวจวัดมีค่ าอยู่ ในเกณฑ์ มาตรฐานที่ ก้าหนด ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงาน (พ.ศ. 2548) ซึ่งได้กาหนดให้ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (24 ชม.) ต้องไม่เกิน 70 dB(A) และระดับ
เสียงสูงสุด (Lmax) ต้องไม่เกิน 115 dB(A)
เมื่อนาผลการตรวจวัดในครั้งที่ 2/2560 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัด ครั้งที่ 1/2560 ครั้ง
ที่ 1-2/2559 ครั้งที่ 1-2/2558 และครั้งที่ 1-2/2557 พบว่า
 Leq 24 hrs ส่วนใหญ่มีค่าใกล้เคียงกัน
 Lmax
ส่วนใหญ่มีค่าใกล้เคียงกัน
 L90
ส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง
ผลการตรวจวั ด ระดั บ เสี ย งรบกวน บริ เวณบ้ า นหนองป่ า พง ครั้ ง ที่ 2/2560 พบว่ า
ทุกรายการมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่
29 (พ.ศ. 2550) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน ซึ่งได้กาหนดให้ระดับเสียงรบกวนไม่เกิน 10 dB(A)
8) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าทิง ของบริษัท ปู นซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ ากัด โรงงานเขาวง
จานวน 2 จุดตรวจวัด คือ บริเวณ Cooling Tower และบริเวณ Regenerate resin ที่ระบายลงสู่บ่อเก็บน้า
ทิ้งรวม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 (ครั้งที่ 2/2560) ซึ่งทาการตรวจวัดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม
และวันที่ 20 ตุลาคม 2560 พบว่า ทุกรายการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบั บที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญั ติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง
กาหนดคุณลักษณะของน้าทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
• pH

มีค่าอยู่ระหว่าง 7.0-8.2
ซึ่งอยู่ในช่วงของค่ามาตรฐาน (5.5-9.0)
• Total Suspended Solids มีค่าน้อยกว่า 5-12 mg/L
ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 50 mg/L
• Total Dissolved Solids มีค่าอยู่ระหว่าง 566-2,657 mg/L
ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 3,000 mg/L
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• Phosphate
• Residual Chlorine
• Temperature
• Conductivity

มีค่าอยู่ระหว่าง 0.01-1.66 mg/L
ไม่กาหนดค่ามาตรฐาน
มีค่าน้อยกว่า 0.1 mg/L
ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 1.0 mg/L
มีค่าอยู่ระหว่าง 26-32 องศาเซลเซียส
ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.82-3.37 mS/cm
ไม่กาหนดค่ามาตรฐาน

เมื่ อ น าผลการตรวจวัด คุ ณ ภาพน้ าทิ้ ง ครั้งที่ 2/2560 เปรีย บเที ย บกั บ ผลการตรวจวั ด
ครั้งที่ 1/2560 ครั้งที่ 1-2/2559 ครั้งที่ 1-2/2558 และครั้งที่ 1-2/2557 พบว่า
pH

ทุกจุดตรวจวัดมีแนวโน้มไม่แตกต่างจากผลการตรวจวัดที่
ผ่านมา
Total Suspended Solids ทุกจุดตรวจวัดมีแนวโน้มคงที่
Total Dissolved Solids ทุกจุดตรวจวัดมีแนวโน้มไม่แตกต่างจากผลการตรวจวัดที่
ผ่านมา
Phosphate
ทุกจุดตรวจวัดมีแนวโน้มไม่แตกต่างจากผลการตรวจวัดที่
ผ่านมา
Residual Chlorine
ทุกจุดตรวจวัดมีแนวโน้มคงที่
Temperature
ทุกจุดตรวจวัดมีแนวโน้มไม่แตกต่างจากผลการตรวจวัด
ที่ผ่านมา
Conductivity
ทุกจุดตรวจวัดมีแนวโน้มไม่แตกต่างจากผลการตรวจวัดที่
ผ่านมา
9) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานที่ท้างาน ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด
โรงงานเขาวง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 (ครั้งที่ 2/2560) ซึ่งดาเนินการตรวจวัดเมื่อวันที่ 2-9
พฤศจิกายน และวันที่ 28 ธันวาคม 2560 จานวน 17 จุดตรวจวัด พบว่า ปริมาณฝุ่นในสถานที่ท้างานทุก
รายการมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนดโดยมีรายละเอียดดังนี้
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.05-2.42 mg/m3
ค่ามาตรฐาน ≤ 15 mg/m3
Respirable Dust
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.02-0.31 mg/m3
ค่ามาตรฐาน ≤ 5 mg/m3
เมื่อนาผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานที่ทางานครั้งที่ 2/2560 เปรียบเทียบกับผล
การตรวจวัดครั้งที่ 1/2560 ครั้งที่ 1-2/2559 ครั้งที่ 1-2/2558 และครั้งที่ 1-2/2557 พบว่า
Total Dust

ค่า Total Dust ส่วนใหญ่มีแนวโน้มใกล้เคียงกับผลการตรวจวัดที่ผ่านมา
ค่า Respirable Dust ส่วนใหญ่มีแนวโน้มใกล้เคียงกับผลการตรวจวัดที่ผ่านมา
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ทั้งนี้ โครงการได้ มีม าตรการต่างๆ เพื่ อป้ องกัน ผลกระทบด้ านฝุ่ น ละอองที่ จ ะมีผ ลต่ อ
สุ ขภาพของพนั กงาน ซึ่ งได้ แก่การปรับ ปรุงจุด หกล้ นรั่ว ไหลของเครื่องจักรที่ก่ อให้ เกิด ฝุ่ นฟุ้ งกระจาย
(Source of Contaminate ; SOC) มีป้ายเตือนเขตที่มีฝุ่นและให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันฝุ่น เช่น
หน้ากากกรองฝุ่น ผ้าปิดจมูก ทุกครั้งเมื่อต้องเข้าปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าว นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจาทุกปีเพื่อติดตามตรวจสอบสุขภาพพนักงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง
10) ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณเครื่องจักร เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทางานของ
เครื่องจักร ซึ่งทาการตรวจวัดระหว่างวันที่ 2-7 พฤศจิกายน 2560 จานวน 14 จุดตรวจวัด พบว่า ทุกจุด
ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด ตามประกาศกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับ
ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 Leq 8 hrs. มีค่าอยู่ระหว่าง 71.3-101.8 dB(A)
 Lmax

มีค่าอยู่ระหว่าง 89.9-108.9 dB(A)
ค่ามาตรฐานไม่เกิน 115 dB(A)

ทั้งนี้ จากรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานปูนซีเมนต์ เขาวง ที่ได้รับความเห็นชอบจาก สผ. เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557
นั้น ได้กาหนดไว้ว่า “บริเวณใดที่ทาการตรวจวัดว่ามีระดับเสียงดังเกิน 90 dB(A) ต้องมีเครื่องหมายหรือ
ข้อความที่แสดงว่าต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง” ซึ่งได้มีการประเมินไว้ในรายงาน EIA ฉบับดังกล่าวไว้
แล้วว่า จะมีเสียงจากเครื่องจักรที่เกิน 90 dB(A) ซึ่งโครงการได้ดาเนินการตามมาตรการอย่างครบถ้วน
และเคร่ งครั ด โดยบริ เวณใดที่ ก ารตรวจวั ด พบว่ า มี ร ะดั บ เสี ย งของเครื่ อ งจั ก ร เกิ น 90 dB(A) จะมี
เครื่องหมายหรือข้อความที่แสดงว่าต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง เพื่อให้พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันเสียงก่อนเข้าไปปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้จากการปฏิบัติงานโดยปกติ พนักงานจะปฏิบัติงาน
อยู่ภายในห้องควบคุม และหากพนักงานออกไปปฏิบัติงานนอกห้องควบคุมต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล (Ear Plug หรือ Ear Muffs) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการลดเสียงได้ประมาณ 15 และ 25
dB(A) ทุกครั้งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีระดับเสียงของเครื่องจักร เกิน 90 dB(A) และระยะเวลาในการเข้า
ปฏิบัติงาน ณ จุดที่มีเสียงดังเกินกว่า 90 dB(A) เป็นระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น นอกจากนี้ ตามกฎกระทรวง
เรื่อง กาหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้ อมในการ
ทางาน พ.ศ. 2546 กาหนดไว้ในหมวดที่ 3 เสียง ว่า ภายในสถานประกอบกิจการที่สภาวะการทางานมี
ระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับ เกินมาตรฐานที่กาหนดให้ นายจ้างดาเนิ นการปรับปรุงหรือแก้ไขสิ่งที่เป็นต้น
กาเนิดของเสียง หรือทางผ่านของเสียง หรือการบริหารจัดการเพื่อให้มีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับอยู่ไม่เกิน
มาตรฐานที่กาหนด ซึ่งทางโครงการ ได้ลดเสียงที่แหล่งกาเนิด เช่น ติดตั้งวัสดุป้องกัน/ลดระดับเสียงดัง
Casing หุ้ มชุด Hammering Equipment การติ ดตั้งอุป กรณ์ ล ดเสี ยงที่ บ ริเวณ Cooler การซ่อมบารุง
เครื่องจักรให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอตามแผน PM การใส่น้ามันหล่อลื่น และเปลี่ยนถ่ายอะไหล่ที่เสื่อมสภาพ
เป็นต้น และในกรณียังดาเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขตามวรรคหนึ่งไม่ได้ นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างสวมใส่
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อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามที่กาหนดตลอดเวลาที่ทางาน เพื่อลดเสียงให้อยู่ในระดับที่
ไม่เกินมาตรฐานที่กาหนดไว้ โดยโครงการได้จัดทาป้ายเตือนให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
และป้ายเตือนบริเวณที่มีเสี ยงดังตามจุดต่างๆ ให้พนักงานเห็ นได้อย่างเด่ นชัด เพื่อเป็นการย้าเตือนให้
พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงก่อนออกเข้าไปปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ทางโครงการได้ทาการตรวจวัด ระดับเสียงที่พนักงานได้รับ (%Dose) ควบคู่ไปกับการ
ตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทางานซึ่งเป็นการตรวจวัดในพื้นที่เดียวกับระดับเสียงในสถานที่ทางาน โดย
ทาการตรวจวัดระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2560 จานวน 5 จุดตรวจวัด พบว่า ระดับเสียงที่พนักงาน
ได้รับ (%Dose) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด ตามกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับ
ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 %Dose

มีค่าอยู่ระหว่าง 2.916-40.61 เปอร์เซ็นต์
ปริมาณเสียงสะสมต้องไม่เกิน 100 เปอร์เซ็นต์

นอกจากมาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของโครงการดังที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้นแล้ว ปัจจุบันโครงการได้จัดทาเส้นระดับเสียงเทียบเท่า (Noise Contour) เมื่อวันที่ 13-14 ตุลาคม
2558 ทั้งนี้ทางโครงการดาเนินการทบทวนเส้นเสียงทุกๆ 3 ปี เพื่อดาเนินการบริหารจัดการหาเขตพื้นที่ที่
มีเสี ยงดังมากกว่า 90 dB(A) และกาหนดพื้นที่ดังกล่าวให้ เป็นพื้นที่ที่ต้องสวมใส่ อุปกรณ์ ลดเสียง และ
นาไปสู่การจัดการด้านอื่น ๆ เพื่อลดมลพิษทางเสียงในพื้นที่โครงการ ซึ่งโครงการอยู่ระหว่างการจัดทา
แผนงานโครงการอนุรักษ์การได้ยินในพื้นที่ที่มีเสียงดังมากกว่า 85 dB(A)
11) ผลการตรวจวัดความร้อนในสถานที่ท้างาน ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)จากัด
โรงงานเขาวง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 (ครั้งที่ 2/2560) ซึ่งทาการตรวจวัดระหว่าง วันที่
2-3 และวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 จานวน 9 จุดตรวจวัด ได้แก่ ห้องทางานช่างบริเวณ Cooler, บริเวณ
Riser Pipe ชั้น 1, บริเวณที่คนทางานตรงจุด Mix Solid หน้าหม้อเผา, บริเวณลูกกลิ้งแท่น 1, บริเวณ
ลู ก ก ลิ้ ง แ ท่ น 2 , บ ริ เว ณ ลู ก ก ลิ้ ง แ ท่ น 3 , บ ริ เว ณ PH Boiler, บ ริ เว ณ AQC Boiler แ ล ะ
บริ เวณ T/G Building พบว่ า ทุ ก จุ ด ตรวจวั ด มี ค่ า อยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก้ า หนด ตามประกาศ
กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กาหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนาม
มัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ซึ่งได้กาหนดให้
งานที่ทาในลักษณะงานเบา มีมาตรฐานระดับความร้อนไม่เกินค่าเฉลี่ยอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ 34 องศา
เซลเซียส โดยผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ระหว่าง 20.9-26.6 องศาเซลเซียส ซึ่งโดยปกติพนักงานได้ปฏิบัติงาน
อยู่ภายในห้องควบคุม และติดตั้งเครื่องปรับอากาศอยู่แล้ว และในบริเวณที่เป็นแหล่งกาเนิดความร้อนมี
ป้ายเตือนอย่างชัดเจน ซึ่งหากพนักงานจะออกไปปฏิบัติงานนอกห้องควบคุมจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลทุกครั้ง ได้แก่ ชุดป้องกันความร้อน หน้ากาก และถุงมือป้องกันความร้อน เป็นต้น อีก
ทั้งโครงการยังได้มีการติดตั้งฉนวนปิดบังการแผ่รังสีความร้อน บริเวณที่อาจมีพนักงานที่ทางานโดยสัมผัส
กับความร้อน นอกจากนี้โรงงานได้กาหนดระยะเวลาการทางานของพนักงานออกเป็นวันละ 3 กะ เพื่อลด
ความเสี่ยงอันตรายจากการสัมผัสความร้อนเป็นระยะเวลานานของพนักงาน

STL-KW : July-December 2017

4-12

SCI ECO SERVICES Co.,Ltd.
Metrological Center
33/2 Moo 3, Banpa, KaengKhoi, Saraburi 18110, Thailand Tel.+66 (0) 3627 3099 Fax.+66 (0) 3627 3100 E-mail: environmentalmkt@scg.com

เมื่อนาผลการตรวจวัดความร้อนในสถานที่ทางานครั้งที่ 2/2560 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัด
ครั้ งที่ 1/2560 ครั้ งที่ 1-2/2559 ครั้ งที่ 1-2/2558 และครั้งที่ 1-2/2557 พบว่ า ทุ ก จุ ดตรวจวั ด มี ค่ า
ใกล้เคียงกับการตรวจวัดที่ผ่านมา
12) ผลการตรวจวัดโลหะหนักในน้าชะปูน เม็ด ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด
โรงงานเขาวง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 (ครั้งที่ 2/2560) ซึ่งดาเนินการตรวจวัดทุกเดือนที่มี
การใช้ ของเสี ย เป็ น เชื้ อ เพลิ ง พบว่า ทุ ก รายการตรวจวั ด มี ค่ า อยู่ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก้า หนด ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
เมื่อนาผลการตรวจวัดครั้งที่ 2/2560 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดที่ผ่านมา คือครั้งที่ 1/2560
ครั้งที่ 1-2/2559 ครั้งที่ 1-2/2558 และครั้งที่ 1-2/2557 พบว่า ส่วนใหญ่แนวโน้มคงที่
13) ส้าหรับผลการตรวจสุขภาพพนักงาน ประจ้าปี 2560 ทางโครงการมีการตรวจสุขภาพ
เมื่อวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2560 โดยศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์กรุงเทพ พบว่า ส่วนใหญ่พนักงานมี
สุขภาพปกติ โดยมีผลการตรวจดังนี้
- ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ อยู่ในเกณฑ์ปกติร้อยละ 84
- ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก อยู่ในเกณฑ์ปกติร้อยละ 98
- ตรวจสมรรถภาพการทางานของปอด อยู่ในเกณฑ์ปกติร้อยละ 96
- ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน อยู่ในเกณฑ์ปกติร้อยละ 80
สาหรับผลการตรวจสุขภาพพนักงาน (สารเคมี) ประจาปี 2560 ทางโครงการมีการตรวจ
สุขภาพ (สารเคมี) เมื่อวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2560 พบว่า ส่วนใหญ่พนักงานมีสุขภาพปกติ โดยมีผล
การตรวจดังนี้
- ตรวจระดับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด อยู่ในเกณฑ์ปกติร้อยละ 98
- ตรวจสมรรถภาพการทางานของตับ อยู่ในเกณฑ์ปกติร้อยละ 99
ทั้งนี้สาหรับพนักงานที่กลุ่มที่มีผลการตรวจสุขภาพผิดปกติ ทางโครงการได้มีนโยบายในการ
ส่งเสริมและดูแลสุ ขภาพของพนั กงานอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาความเหมาะสมของตาแหน่งงานที่
รับผิดชอบ รวมทั้งได้มีการจัดหาอุปกรณ์ป้อ งกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสม ได้แก่ Ear Plugs หรือ
Ear Muffs ซึ่งมีประสิทธิภาพในการลดเสียงได้ประมาณ 15 และ 25 dB(A) ตลอดจนโครงการได้มีป้าย
เตื อ นบริ เวณที่ มี เสี ย งดังเกิน 90 เดซิ เบล(เอ) นอกจากนี้ ท างโครงการได้ส่ งเสริม กิ จกรรมต่ างๆ เช่ น
โครงการเดิน -วิ่ง เพื่อสุขภาพ ชมรมกีฬา และจัดหาสถานที่ออกกาลังกายให้เพียงพอต่อพนักงาน และ
ครอบครัวของพนักงาน รวมทั้งได้แนะนาให้พนักงานที่มีความผิดปกติ เข้ารับคาแนะนาหรือปรึกษากับ
แพทย์ เพื่อดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องและเหมาะสม พร้อมทั้งได้ดาเนินการแก้ไขต่อไป
14) จากข้ อ มู ล บั น ทึ ก รายงานสถิ ติ อุ บั ติ เหตุ ของบริษั ท ปู น ซิ เมนต์ ไทย (ท่ าหลวง) จ ากั ด
โรงงานเขาวง ได้ดาเนินการรวบรวมและสรุปผลการบันทึกสถิติ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
พบว่ า มี อุ บั ติ เหตุ ไม่ ถึ ง ขั้ น หยุ ด งานจ านวน 3 ราย และทรั พ ย์ สิ น เสี ย หาย (มากกว่ า 5,000 บาท)
จานวน 7 ราย
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15) จากผลการบันทึกข้อมูลการเจ็บป่วยจากการท้างาน ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
จากัด โรงงานเขาวง ไม่พบว่ามีการเจ็บป่วยจากการทางานของพนักงานและคู่ธุรกิจ ซึ่งโครงการได้มีการ
เฝ้าระวังโรคและการบาดเจ็บจากการทางานอย่างต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกาลังกายผ่าน
ชมรมกีฬาต่างๆ อีกทั้งมีการตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังเป็นประจาทุกปี
16) ด้านสังคมเศรษฐกิจและสังคม บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด โรงงานเขาวง โดย
สถาบัน SIM Research ได้ทาการสารวจสภาพเศรษฐกิจ -สังคม และความคิดเห็นของชุมชนโดยรอบ มี
กลุ่มเป้าหมายรวม 450 ตัวอย่าง แบ่งเป็นระยะ 1-2 กิโลเมตร 195 ตัวอย่าง และระยะ 2-5 กิโลเมตร 255
ตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างดัชนี ทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ พร้อมทั้งสารวจความคิดเห็นของผู้นาชุมชน ผู้นา
ท้องถิ่น และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ทาการศึกษาการรับรู้ ต่อภาพลักษณ์ของโรงงานของ
SCG ความพึงพอใจต่อความรับผิดชอบต่อสังคม การประเมินผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความ
ปลอดภัย ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ด้านเศรษฐกิจและด้านบรรษัทภิบาลการสื่อสาร (การเปิดเผยข้อมูล)
ของชุมชนโดยรอบโรงงาน และนาผลการสารวจมาวิเคราะห์ และประมวลผลสารวจข้อคิดเห็นในภาพรวม
หรือที่เรี ยกว่า ดัช นี ความพึงพอใจของชุมชนต่อโรงงาน (Community Satisfaction Index; CSI) โดย
ประจาปี 2560 ได้ดาเนินการสารวจเมื่อวันที่ 24-29 กรกฎาคม 2560 จากการสารวจพบว่า โดยภาพรวม
ชุมชนมีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์สูง คือ 87%-98% ซึ่ง ผลดัชนีความพึงพอใจของชุมชนต่อโรงงาน
ตั้งแต่ปี 2556-2559 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
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