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บทที่ 2
ผลการดาเนินการตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 ผลการดาเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริ ษัท ปู นซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด โรงงานเขาวง ได้ทาการสรุปผลการดาเนินการตาม
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพและกาลังการผลิตปูนซีเมนต์ โรงงานปูนซีเมนต์เขาวง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน
2561 ซึ่งได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
และกาลังการผลิตปูนซีเมนต์ โรงงานปูนซีเมนต์เขาวง จากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.3/4017 ลงวันที่ 10 เมษายน 2557 โดยในระยะดาเนินการ
ครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ ดังนี้
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

มาตรการทั่วไป
ด้านคุณภาพอากาศ
ด้านน้าใช้
ด้านคุณภาพน้าและการควบคุมน้าท่วม
ด้านระดับเสียง
ด้านขยะและกากของเสีย
ด้านการคมนาคมขนส่ง
ด้านเศรษฐกิจ-สังคม
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ด้านสุนทรียภาพ
ด้านความเสี่ยงและอันตรายร้ายแรง
มาตรการเฉพาะ

ทั้ ง นี้ สามารถพิ จ ารณารายละเอี ยดสรุ ป ผลการด าเนิ น การตามมาตรการปู องกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม บริ ษั ท ปู นซิ เมนต์ ไทย (ท่าหลวง) จ ากัด โรงงานเขาวง ระหว่างเดือนมกราคมมิ ถุ น ายน 2561 ซึ่ ง สามารถพิ จารณารายละเอี ย ดการด าเนิ น งาน ในระยะด าเนิ น การได้
ดังตารางที่ 2.2 ภาพที่ 2.1 ถึงภาพที่ 2.93 และเอกสารแนบที่ 2.1 ถึงเอกสารแนบที่ 2.40
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ตารางที่ 2.1 สรุปผลการดาเนินการตามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและกาลังการผลิตปูนซีเมนต์ โรงงานปูนซีเมนต์เขาวง ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2561
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติ

เอกสารอ้างอิง

- โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้
ในการก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม ทาให้ไม่มีรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง หากมี
กิจกรรมการก่อสร้างโครงจะกาชับให้รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างปิดคลุมผ้าใบหรือวัสดุปดิ
คลุ ม ท้ า ยกระบะท้ า ยรถตลอดเส้ น ทางการขนส่ ง เพื่ อ ปู อ งกั น การฟุู ง กระจายสู่
สิง่ แวดล้อม และร่วงหล่นของวัสดุก่อสร้าง

-

1.2 ฉี ดพรมน้าบริเวณก่อ สร้างเพื่อลดการฟุูงกระจายของฝุุนอย่า ง - โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้
น้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย) และในช่วงอากาศแห้ง
ในการก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม หากมีกิจกรรมการก่อสร้างจะทาการฉีด
พรมน้าบริเวณก่อสร้างตามที่มาตรการฯ กาหนด

-

1.3 ตรวจสอบการทางานและซ่อมบารุงเครื่องจักรและยานพาหนะที่ - โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้
ใช้ในการก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการระบายมลสารจาก ในการก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม หากมีกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะ
การสันดาปที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์
ตรวจสอบการทางานและซ่อมบารุงเครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้างให้
มีสภาพดีอยู่เสมอ

-

1.ด้านอากาศ
ผลกระทบจะเกิ ด จากฝุุ น 1.1 รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องมีผ้าใบหรือวัสดุปิดคลุมกระบะท้ายรถ
ละอองขณะขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตลอดเส้นทางการขนส่ง เพื่อปูองกันการฟุูงกระจายและร่วงหล่นของ
การขุดเจาะ และการก่อสร้า ง วัสดุก่อสร้างสู่สิ่งแวดล้อม
โครงสร้างต่างๆ

2. ด้านเสียง
จากการลงเสาเข็ ม การ 2.1 ในการติดตั้งอุปกรณ์ก่อสร้างที่ต้องใช้เครื่องจักรที่มีเสียงดัง จะต้อง - โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้
ขนส่ ง วั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง และการ มีก ารดาเนิน การในช่ว งเวลากลางวันเท่า นั้น หรือ ในกรณี จ าเป็ น ก็ ในการก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม หากมีกิจกรรมการก่อสร้างโครงการจะ
วางรากฐานโครงสร้างต่างๆ
จะต้องลดระดับเสียงที่เกิดขึ้นลงให้มากที่สุด
ติดตั้งอุปกรณ์ก่อสร้างที่ต้องใช้เครื่องจักรที่มีเสียงดังในช่วงเวลากลางวันเท่านั้น
2.2 เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ที่ มี เ สี ย งดั ง มากๆ จะต้ อ งมี ก ารติ ด ตั้ ง
อุปกรณ์ช่ว ยลดระดับเสียง เช่น มีการปิดครอบ รวมทั้งจะต้องมีการ
ตรวจสอบ และซ่อมบารุงอย่างสม่าเสมอ เช่น มีการหล่อลื่นที่เพียงพอ
มีก ารขั นยึดชิ้ นส่ว นต่ า งๆ ให้ แ น่ นเพื่อ ลดความสั่นสะเทือ นและลด
ระดับเสียงที่จะเกิดขึ้น
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- โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้
ในการก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม หากมีกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะ
ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยลดระดับเสียง รวมทั้งกาหนดให้มีการตรวจสอบ และซ่อมบารุง
อย่างสม่าเสมอ

-

-
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ด้านเสียง (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติ

2.3 ก าหนดให้ ผู้รับ เหมาจั ดอุ ป กรณ์ ปู อ งกันอั น ตรายส่ว นบุ คคล - โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไป
สาหรับคนงานก่อสร้าง เช่น Ear Plugs หรือ Ear Muffs สาหรับ ได้ในการก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม หากมีกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ
คนงานที่ต้องทางานบริเวณที่มีเสียงดัง
จะกาหนดให้ผู้รับเหมาจัดอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลสาหรับคนงานก่อสร้าง
เช่น Ear Plugs หรือ Ear Muffs บริเวณที่มีเสียงดัง และอุปกรณ์ปูองกันอันตราย
ส่วนบุคคลอื่นๆ ที่จาเป็นตามลักษณะงาน

-

2.4 การก่อ สร้ า งที่ ก่ อ ให้ เกิ ด เสีย งดั งให้ มี ก ารดาเนิ นการเฉพาะ - โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ใน
ช่วงเวลากลางวัน (07.00-18.00 น.) เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้าน การก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม หากมีกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะ
เสียงรบกวนที่อาจเกิดขึ้น
ดาเนินการเฉพาะช่วงเวลากลางวัน (07.00-18.00 น.) เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านเสียง
รบกวนที่อาจเกิดขึ้น

-

3. ด้านคุณภาพน้า
จากการใช้น้าของโครงการ 3.1 จั ดให้ มีห้ อ งน้า-ห้ อ งส้ว มที่ถู ก หลัก สุข าภิบ าลสาหรับ คนงาน
และน้ าล้ า งอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ใน ก่อสร้างโดยน้าทิ้งที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง ให้ทาการบาบัดด้วย
ขั้นตอนของการก่อสร้าง
ระบบบ่อเกรอะ-บ่อซึม ก่อนปล่อยให้ซึมลงดินหรือบาบัดด้วยระบบ
บาบัดน้าทิ้งประจาที่ แล้วระบายลงบ่อรับน้าภายในพื้นที่โรงงาน
ปูนซีเมนต์เขาวง

- โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ใน
การก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม หากมีกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะจัด
ให้คนงานก่อสร้างใช้ห้องน้า-ห้องส้วมที่ถูกสุขาภิบาลร่วมกับโรงงานปูนซิเมนต์ โดย
น้าทิ้งที่เกิดขึ้ นจากห้ องน้า-ห้อ งส้ว ม ให้ ทาการบาบัดด้ว ยระบบบ่อ เกรอะ-บ่ อซึม
ก่อนปล่อยให้ซึมลงดินหรือบาบัดด้วยระบบบาบัดน้าทิ้งประจาที่ แล้วระบายลงบ่อ
รับน้าภายในพื้นที่โรงงานปูนซีเมนต์เขาวง

4. ด้านการระบายน้าและการ
ป้องกันน้าท่วม
จากน้าทิ้ งและน้าเสีย ที่เกิ ด 4.1 น้าที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างให้ระบายลงสู่ระบบระบายน้า - โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ใน
จากคนงานและขั้นตอนในการ ของโครงการ โดยไม่มีการระบายออกนอกโรงงาน
การก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม หากมีกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะ
ก่อสร้าง
จัดการน้าที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างให้ระบายลงสู่ระบบระบายน้าของโครงการ
โดยไม่มีการระบายออกนอกโรงงาน
4.2 จัดให้มีการดูแลรางระบายน้าในพื้นที่ก่อสร้างและใกล้เคียงมิให้ - โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม หากมีกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะ
เกิ ด การอุ ด ตั น หรื อ เกิ ด ตะกอนสะสม เพื่ อ การระบายน้ าที่ มี จัดให้มีการดูแลรางระบายน้าในพื้นที่ก่อสร้างและใกล้เคียงไม่ให้เกิดการอุด ตันหรือ
ประสิทธิภาพ
เกิดตะกอนสะสม เพื่อการระบายน้าที่มีประสิทธิภาพ
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เอกสารอ้างอิง

-

-

-
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติ

5. ด้านขยะและกากของเสีย
ผลกระทบที่เกิดจากขยะของ 5.1 จัดเตรียมถังขยะอย่างเพียงพอเพื่อรองรับขยะจากคนงาน โดยวาง - โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้
คนงานก่ อ สร้ า งและเศษวั ส ดุ ไว้ ในบริเ วณที่ ก าหนดให้ เป็ น ที่พั ก รั บ ประทานอาหารและในพื้ น ที่ ในการก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม หากมีกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะ
การก่อสร้าง
ก่อสร้างและให้มีการจัดเก็บทุกวันด้วยรถขยะของโรงงานปูน
จัดเตรียมถังขยะอย่างเพียงพอเพื่อรองรับขยะจากคนงานโดยวางไว้ในบริเวณที่
กาหนดให้เป็นที่พักรับประทานอาหารและในพื้นที่ก่อสร้างและให้มีการจัดเก็บทุก
วันโดยรถเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองขีดขิน
5.2 แยกกองเศษวัสดุ เช่น เศษไม้ ปูนเหล็ก ให้เป็นสัดส่วนพร้อมกับ - โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้
ติ ด ตั้ ง ปู า ยเตื อ นอั น ตรายจากเศษวั ส ดุ จนกว่ า บริ ษั ท รั บ เหมาจะ ในการก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม หากมีกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะ
นาออกไปกาจัด
จัดสถานที่ในการกองเศษวัสดุ เช่น เศษไม้ ปูนเหล็ก ให้เป็นสัดส่วนพร้อมกับติดตั้ง
ปูายเตือนอันตรายจากเศษวัสดุ จนกว่าบริษัทรับเหมาจะนาออกไปหลังจากการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
6. การคมนาคมขนส่ง
ผลกระทบจากการขนส่งวัสดุ กาชับให้ผู้รับเหมาที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างต้องดาเนินการ ดังนี้
อุปกรณ์เข้ามายังพื้นที่ก่อสร้าง 6.1 ควบคุมดูแลไม่ให้มีการบรรทุกวัสดุและอุปกรณ์เกินพิกัดน้าหนัก - โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้
โครงการ
ตามที่กาหนดไว้ของรถบรรทุกแต่ละประเภท เพื่อปูองกันการชารุด ในการก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม หากมีกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะ
ของถนน
ควบคุมน้าหนักรถบรรทุกที่วิ่งภายในพื้นที่ก่อสร้างทุกคันให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
กาหนด
6.2 อบรมและกาชับพนักงานขับรถให้มีความระมัดระวังเป็นพิเศษใน - โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้
บริเวณชุมชนและให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
ในการก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม หากมีกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะ
อบรมและกาชับพนักงานขับรถ ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษในบริเวณที่
ผ่านชุมชนและให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
6.3 จ ากัดความเร็วของยานพาหนะให้ ใช้ความเร็วเกิน 40 กม./ชม. - โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้
ภายในพื้นที่โรงงานปูนซีเมนต์เขาวง
ในการก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม หากมีกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการได้
กาหนดให้ยานพาหนะหรือรถบรรทุกที่วิ่งภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างใช้ความเร็ว
ไม่เกิน 30 กม./ชม. อีกทั้งโครงการยังกาหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภั ย
ของโครงการคอยแนะนาและกาชับตลอดเวลา
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7. เศรษฐกิจ-สังคม
ผลกระทบต่ อ สภาพควา ม 1. สนั บ สนุ น ให้ ผู้ รั บ เหมาว่ า จ้ า งแรงงานในท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เป็ น การ - โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้
เป็ น อยู่ / การรบกวนชุ มชนใน กระจายรายได้ให้กับประชาชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โรงงาน
ในการก่ อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจั กรเพิ่มเติม ทั้งนี้ปัจ จุบั นโครงการสนับสนุนให้
พื้นที่ใกล้เคียงโครงการ
ผู้รับ เหมาว่า จ้ า งแรงงานในท้อ งถิ่ น อยู่ แ ล้ว เพื่อ เป็ นการกระจายรายได้ ให้ กั บ
ประชาชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โรงงาน
2. ก าชั บ /กวดขั น ให้ ผู้ รั บ เหมามี ก ารดู แ ลคนงานมิ ใ ห้ ส ร้ า งความ - โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้
เดือดร้อนราคาญกับผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
ในการก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม หากมีกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะ
กาชับให้ผู้รับเหมาดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้สร้างความเดือดร้อนราคาญกับผู้ที่อยู่
ในบริเวณใกล้เคียง
3. ก าหนดให้ มีการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ชี้แจงรายละเอี ย ด - โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้
โครงการ มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม การรับเรื่องร้องเรียน ก่อนเริ่มการ ในการก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม หากมีกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะ
ก่อสร้าง 15 วัน
จัดทาเอกสารชี้แจงให้แก่ชุมชนโดยรอบรับทราบ ก่อ นเริ่มการก่อสร้างมากกว่า
15 วัน
4. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและเจ้าหน้าที่ ตลอด 24 ชั่วโมง - โครงการยัง ไม่ได้ดาเนิน การก่อ สร้า งเพิ่มเติม ขณะนี้อ ยู่ระหว่า งศึ ก ษาความ
พร้อมทั้งมีปูายและหมายเลขโทรศัพท์ติดไว้มองเห็นชัดเจน เพื่อรับข้อ เป็นไปได้ในการก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม หากมีกิจกรรมการก่อสร้าง
ร้องเรียนและประสานงานแก้ไขตามสภานการณ์
โครงการจะกาชับดูแลไม่ให้กิจกรรมดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนราคาญกับผู้ที่อยู่
ในบริเวณใกล้เคียง
5. ก าหนดให้ โ รงงานปู นซีเมนต์เขาวง จั ดทาแผนงานด้า นกิจ กรรม - โครงการยังไม่ได้ดาเนิ นการก่อ สร้า งเพิ่มเติม ขณะนี้อ ยู่ระหว่า งศึก ษาความ
ชุมชนสัมพันธ์ โดยในแผนงานกาหนดให้มี การระบุรายละเอียดระดับ เป็นไปได้ในการก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้
กิ จ กรรมหรื อ โครงการให้ ชั ด เจน ขั้ น ตอนผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ช่ ว งระยะ สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และบริการชุมชนท้องถิ่นอยู่แล้วเป็น
ดาเนินการ ความถี่ และการประเมินผลดาเนินงานโดยกิจกรรมที่ทา ประจาทุกปี
ต้องครอบคลุมชุมชนในพื้นที่ศึกษา เช่น กิจกรรมสุ ขภาพชุมชนออก
หน่ ว ยแพทย์ เ คลื่ อ นที่ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพ กิ จ กรรมสนั บ สนุ น
ทุ น การศึ ก ษาแก่ โ รงในพื้ น ที่ กิ จ กรรมสนั บ สนุ น การท านุ บ ารุ ง
พระพุ ท ธศาสนา กิ จ กรรมพัฒ นา อาชี พ ในชุม ชน กิจ กรรมพัฒ นา
ศักยภาพของ อสม. เป็นต้น
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6. กาหนดให้มีการประเมินผลการดาเนินงานของกิจกรรมทุกปี และให้ - โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้
มีการปรับปรุงกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่าง ในการก่ อสร้าง ทั้ง นี้ปั จ จุ บั น โครงการได้ ส นับ สนุน และเข้ า ร่ว มกิจ กรรมชุ มชน
ต่อเนื่อง
สัมพันธ์และบริการชุมชนท้อ งถิ่น อยู่แ ล้ว และมีการดาเนินการสารวจความพึง
พอใจของชุมชนที่มีต่อโครงการเป็นประจาทุกปี
1. เจ้ า ของโครงการร่ ว มกั บ ผู้ รั บ เหมาในการลดผลกระทบที่ - โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้
แหล่งกาเนิด เช่น มีการเก็บกวาดพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้มีฝุนสะสมจานวน ในการก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม หากมีกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะ
มาก การลดระดับ เสีย งที่แ หล่งก าเนิดโดยมีก ารหล่อ ลื่น ซ่อ มบ ารุ ง ให้คนงานรักษาความสะอาดของพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์และ
อย่างสม่าเสมอ การลดระดับเสียงจากการตกกระทบ (Impact) เป็น เครื่องจักรตามแผนงานซ่อมบารุง
ต้น
2. คนงานก่อสร้างต้องสวมใส่อุปกรณ์ปูองกันอันตรายอย่างเพียงพอ - โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้
และเหมาะสมอย่างน้อยต้องประกอบด้วย รองเท้าหุ้มส้น หมวกนิรภั ย ในการก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม หากมีกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะ
หน้ากากกันฝุุนหรือผ้า ปิดจมูกกันฝุุน ปลั๊กอุก หูเพื่อลดเสียง แว่นตา กาชับคนงานก่อสร้างต้องสวมใส่อุปกรณ์ปู องกันอันตราย ได้แก่ รองเท้าหุ้มส้น
นิรภัยแบบครอบ (Goggles) หน้ากากเชื่อมกันแสง (สาหรับช่างเชื่อม) หมวกนิรภัย หน้ากากกันฝุุนหรือผ้าปิดจมูกกันฝุุน ปลั๊กอุกหูเพื่อลดเสียง แว่นตา
เข็มขัดนิรภัยหรือที่กันตก (กรณีทางานในที่สูง)
นิรภัยแบบครอบ (Goggles) หน้ากากเชื่อมกันแสง (สาหรับช่างเชื่อม) เข็มขัด
นิรภัยหรือที่กันตก (กรณีทางานในที่สูง) เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่
ของคนงาน
3. กาหนดให้ผู้รับเหมาต้องจัดหาชุดปฏิบัติงานสาหรับคนงานก่อสร้าง - โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้
ที่มีความรัดกุมเหมาะสมกับสภาพทางาน โดยใช้ผ้าที่สามารถระบาย ในการก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม หากมีกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะ
ความร้อนจากร่างกายได้ดี
ก าหนดให้ ผู้ รั บเหมาจั ดหาชุ ดปฏิ บั ติงานส าหรั บคนงานก่ อสร้างที่ มี ความรั ดกุ ม
เหมาะสมกับสภาพทางาน โดยใช้ผ้าที่สามารถระบายความร้อนจากร่างกายได้ดี
4. ควรมีการประชุมก่อนเริ่มงานทุกวัน เพื่อให้เกิดความเข้ าใจในงานที่ - โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้
สอดคล้อง และได้รับทราบปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ในการก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม หากมีกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการ
จะจัดประชุมก่อนเริ่มงานทุกวัน เช่น Safety talk, Morning talk เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในงานที่สอดคล้อง และได้รับทราบปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน

เอกสารอ้างอิง
-

-

-

-

-

2-6

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

ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติ

เอกสารอ้างอิง
-

8. ด้านอาชีวอนามัยและความ 5. จัดให้มีจุดพักและเวลาพักระหว่างการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการ
ปลอดภัย (ต่อ)
ก่อสร้างในช่วงที่มีอากาศร้อน โดยจัดน้าดื่มที่สะอาดและเพียงพอไว้
บริเวณจุดพัก
6. เจ้า ของโครงการต้อ งร่ว มกับ ผู้รับเหมาในการจัดหาน้าดื่ม และ
ห้องน้าที่สะอาดและเพียงพอให้แก่คนงานก่อสร้าง
7. จัดสภาพแวดล้อมในการทางานให้เหมาะสม รวมทั้งจัดเก็บวัสดุ
ก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหลังเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานในแต่ละวัน

- โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้
ในการก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม หากมีกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะ
จั ดให้ มีจุ ดพัก และก าหนดเวลาพัก ระหว่า งการปฏิ บั ติงาน และจั ดให้ มีน้าดื่ ม
สะอาด สาหรับคนงานก่อสร้างไว้บริเวณจุดพัก นอกจากนี้ยังจัดห้องน้าที่สะอาด
และเพียงพอให้แก่จานวนคนงานก่อสร้าง
- โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้
ในการก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม หากมีกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะ
จัดสภาพแวดล้อ มในการทางานให้เหมาะสม และการจัดเก็บวัสดุก่อสร้า งและ
อุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในแต่ละวัน

8. มี ก ารก ากั บ ดู แ ลให้ ค นงานก่ อ สร้ า งอยู่ ภ ายในพื้ น ที่ ก าหนด - โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้
เนื่องจากพื้นที่ใกล้เคียงเป็นพื้นที่การผลิตโรงงานปูนซีเมนต์ที่กาลังมี ในการก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม หากมีกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะ
การเดินเครื่องจักรจากผลิต
กากับดูแลให้คนงานก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ที่กาหนด หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่เครื่องจักรมีการ
ทางานเพื่อปูองกันอันตรายที่จะเกิดกับคนงานก่อสร้าง ซึ่งโดยปรกติในบริเวณพื้นที่
ส่วนการผลิต ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าในเขตปฏิบัติงานดังกล่าว
9. ด้านความเสี่ยงและอันตราย 1. มีการอบรมคนงานก่อสร้างเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
ร้ายแรง
จากเจ้า หน้า ที่ความปลอดภัยของโรงงานก่อ นเข้ าทางานในพื้นที่
จากอุปกรณ์ และขั้นตอนในการ โครงการ
ก่อ สร้ า งและติ ด ตั้ งอุ ป กรณ์ ข อง
โครงการ
2. ผู้ รั บ เหมาจะต้ อ งมี ก ารแต่ ง ตั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ค วามปลอดภั ย เพื่ อ
ควบคุ ม การท างานของคนงานและประสานกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ค วาม
ปลอดภัยของโรงงานตลอดช่วงการก่อสร้าง

STL-KW : January-June 2018

-

-

- โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้
ในการก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม หากมีกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะ
จัดให้มีการอบรมคนงานก่อสร้างให้เข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
จากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของโรงงานก่อนเข้าทางานในพื้นที่โครงการ

-

- โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้
ในการก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม หากมีกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะ
กาหนดให้ผู้รับเหมาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับต่างๆ เพื่อควบคุมการ
ทางานของคนงานและประสานกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของโรงงานตลอดช่วง
การก่อสร้าง

-
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ตารางที่ 2.2 สรุปผลการดาเนินการตามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและกาลังการผลิตปูนซีเมนต์ โรงงานปูนซีเมนต์เขาวง ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2561
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. มาตรการทั่วไป

STL-KW : January-June 2018

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติ

เอกสารอ้างอิง

1.1 ปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่เสนอในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและกาลัง
การผลิตปูนซีเมนต์ ตั้งอยู่ที่ตาบลเขาวง อาเภอพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุรี ซึ่งจัดทาโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จากัด

- บริษัทฯ ได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและกาลังการผลิต
ปูนซีเมนต์ ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด อย่างเคร่งครัด

- เอกสารแนบที่ 1.1 หนังสือเห็นชอบ
ในรายงานการวิ เคราะห์ ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
และกาลังการผลิตปูนซีเมนต์

1.2 เมื่อผลการติดตามตรวจสอบได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด โรงงานเขาวง ต้องดาเนินการ
ปรับ ปรุงแก้ไขปัญ หาเหล่านั้นโดยเร็วและต้อ งปฏิบัติตามมาตรการ
ปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ใน
การพิจารณาความเหมาะสมของการกาหนดระยะเวลาการติดตาม
ตรวจสอบต่อไป

- ในปัจจุบันจากผลการดาเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของโครงการยังไม่พบปัญหาใดๆ ที่อาจจะแสดงให้เห็นถึงปัญหา
สิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น หากเกิ ด ปั ญ หาที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากกิจกรรมของโครงการนั้น โครงการจะทาการปรับปรุง
และแก้ไขปัญหาเหล่านั้น อย่างเร่งด่วน อย่างไรก็ตามโครงการได้ยึดถือและ
ปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

-

1.3 หากเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ใ ดๆ ก็ ต ามที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด โรงงาน
เขาวง ต้อ งแจ้ ง ให้ ส านัก งานทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้ อ ม
จั ง หวั ดสระบุ รี กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม ส านั ก งานอุ ตสาหกรรม
จังหวัดสระบุรี และสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว เพื่อสานักงานฯ จะได้ให้ความร่วมมือใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว

- จากผลการดาเนินการตามมาตรการฯ ของโครงการที่ผ่านมายังไม่พบปัญหา
ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากเกิดปัญหาที่
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของโครงการนั้น โครงการ
จะแจ้งให้ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุ รี กรมโรงงานอุตสาหกรรม
และสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับทราบ
ทันที พร้อมทั้งจะให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

-
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.มาตรการทั่วไป(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติ

เอกสารอ้างอิง

1.4 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด โรงงานเขาวง ต้องเสนอ
รายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการปู อ งกั น และแก้ไ ขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดย
สรุปให้สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี
กรมโรงงานอุตสาหกรรม สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี และ
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบ
ทุก 6 เดือน

- โครงการได้มอบหมายให้ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ศูนย์มาตรวิทยา บริษัทเอส
ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จากัด เป็นผู้รวบรวมข้อมูลและจัดทารายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการปู อ งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อ ม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 สาหรับ
รายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการฯ ฉบั บ ล่ า สุด ระหว่ า งเดื อ นกรกฎาคมธั น วาคม 2560 บริ ษั ท ได้ น าเสนอให้ แ ก่ ส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อ มจั งหวัด สระบุ รี กรมโรงงานอุ ตสาหกรรม สานั ก งานอุ ตสาหกรรม
จั ง หวั ด สระบุ รี และส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมรับทราบเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561

- เอกสารแนบที่ 1.2 ส าเนา
ห นั ง สื อ น า ส่ ง ร า ย ง า น ฯ ต่ อ
หน่วยงานราชการ ระหว่างเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

1.5 เมื่อ โครงการดาเนินการผลิตเต็มกาลังการผลิตของเครื่อ งจั ก ร - ปัจจุบันโครงการดาเนินการผลิตไฟฟูาได้เฉลี่ยร้อยละ 111.44 ของกาลังการผลิต
และมีสภาวะการผลิตคงตัว (Steady state) แล้ว พบว่า อัตราการ ทีไ่ ด้ออกแบบไว้
ระบายสารมลพิ ษ ทางอากาศข้ า งต้ น มี ค่ า น้ อ ยกว่ า ค่ า ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
รายงาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด โรงงานเขาวง ต้อง
ยึดถื อค่า ที่ต่านั้นเป็นค่าควบคุม และแจ้งให้สานัก งานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ

STL-KW : January-June 2018

-
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)
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มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติ

เอกสารอ้างอิง

1.6 ในกรณีที่บ ริษัท ปู นซิเมนต์ไทย (ท่า หลวง) จ ากัด มีความจ าเป็ นต้อ ง
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้
เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบ
ไว้แล้ว ให้บริษัทฯ แจ้งให้หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ
หรืออนุญาตดาเนินการ ดังนี้
- หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิด
ผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กาหนดไว้ในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้วให้หน่วยงาน
ผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด
ไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทาสาเนาการปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ข้ า งต้ นที่รับ จดแจ้ งไว้ แจ้ ง ให้ สานัก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ
- หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจ
กระทบต่อสาระสาคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
การเห็ นชอบไว้แ ล้ว ในหน่ว ยงานผู้อนุมัติห รออนุญ าต จั ดส่งรายงานการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอให้ คณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นประกอบ
ก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลงให้หน่ว ยงานผู้อนุมัติหรือ อนุญาตแจ้งผลการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

- โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2559 ทางโครงการได้ดาเนินการ
ปรับปรุงอุป กรณ์ดักจับฝุุนจากเดิมชุดอุปกรณ์ ดักจับฝุุนแบบไฟฟูาสถิต ย์
(EP) เป็นชุด อุป กรณ์ดัก จับ ฝุุนระบบถุงกรอง (Bag Filter) ซึ่ง เป็น
เทคโนโลยีที่ได้ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการดักจับฝุุนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้
ทางโครงการได้ยื่นหนังสือขอแจ้งปรับปรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์ดัก จับฝุุน
โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ โรงงานเขาวง กับสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สระบุรี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 และจากผลการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศค่า TSP จากปล่อ งระบายมีค่า ลดลง ตามหนังสือ เลขที่ สส/อส
041.59 และแจ้งให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 รับทราบ

- เอกสารแนบที่ 1.1 หนั ง สื อ
เห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มโครงการ
เพิ่มประสิทธิภ าพและก าลังการ
ผลิตปูนซีเมนต์
- เอกสารแนบที่ 1.3 ส าเนา
หนั งสือแจ้ งปรั บปรุ งเครื่ องจั กร/
อุ ป กรณ์ ดั ก จั บ ฝุุ น โรงงานผลิ ต
ปูนซีเมนต์ โรงงานเขาวง
- เอกสารแนบที่ 1.4 รายงาน
การประชุมคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA Monitoring Committee)
- เอกสารแนบที่ 3.1 ผลตรวจวัด
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ระหว่ า ง
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561

2-10

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
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เอกสารอ้างอิง

1.7 ว่า จ้ า งหน่ว ยงานกลาง (Third Party) เพื่อ ดาเนินการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ มและมาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ

- โครงการได้มอบหมายให้ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม บริษัทเอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิส
เซส จ ากั ด ด าเนิ น การตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการปู อ งกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อ มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 สาหรับรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ฉบับล่าสุด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 บริษัทได้นาเสนอ
ให้ แ ก่สานักงานทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อ มจั งหวัดสระบุ รี กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี และสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับทราบเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561

- เอกสารแนบที่ 1.2 สาเนาหนังสือ
นาส่งรายงานฯต่อหน่วยงานราชการ
ระหว่ า งเดื อ นกรกฎาคม-ธั น วาคม
2560

1.8 หากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณ
พื้ น ที่ โ ครงการและบริ เ วณโดยรอบมี แ นวโน้ ม เข้ า ใกล้ ค่ า
มาตรฐานคุ ณภาพอากาศในบรรยากาศโครงการจะต้อ งให้
ความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งด าเนิ น การแก้ ไ ข
ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ

- หากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณ
โดยรอบมี แ นวโน้ ม ใกล้ ค่ า มาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศในบรรยากาศที่ ก าหนดไว้
โครงการจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องเพื่อดาเนินการแก้ไขผลกระทบดังกล่าว
ทันที โดยทางโครงการได้มีมาตรการลดผลกระทบจากกิจกรรมการดาเนินงานของ
โครงการ โดยมีการควบคุมฝุุนที่ฟุูงกระจายภายในโครงการ และฝุุนจากการผลิต
อย่างสม่าเสมอ ดังนี้
1. การใช้สายพานลาเลียงระบบปิด
2. ปลูกต้นไม้รอบพื้นที่โครงการ
3. ถนนภายในโครงการ เป็นถนนคอนกรีต
4. มีรถดูดฝุุน สาหรับทาความสะอาดในบริเวณโครงการ
5. การฉีดพรมน้าบริเวณการทากองวัตถุดิบและเชื้อเพลิง

- ภาพที่ 2.1 สายพานลาเลียงระบบปิด
บริเวณต่างๆภายในโรงงาน
- ภาพที่ 2.2 การปลูกต้นไม้และพื้นที่
สีเขียวภายในโรงงาน
- ภาพที่ 2.3 สภาพถนนภายในพื้นที่
โครงการที่เป็นถนนคอนกรีต
- ภาพที่ 2.4 รถดูดฝุุนประจาโรงงาน
- ภาพที่ 2.5 การฉีดพรมน้าบริเวณ
การทากองวัตถุดิบและเชื้อเพลิง

ปฏิบัติตามมาตรการโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ดังนี้
2.1 มีระบบควบคุมการระบายมลสารทางอากาศ โดยติ ดตั้ง
เครื่องดักฝุุนแบบถุงกรอง (Bag Filter) และแบบไฟฟูาสถิตย์
(Electrostatic Precipitator : EP) ในทุกขั้นตอนการผลิตที่มี
ฝุุนระบายออกสู่บรรยากาศ สาหรับการขนถ่ายด้วยสายพาน
ลาเลียงภายในโรงงานเป็นระบบปิด และจุดเชื่อมต่อระหว่าง
การขนถ่ายจะมีอุปกรณ์ดักฝุุนติดตั้งอยู่

- โครงการได้ ด าเนิ น การติ ด ตั้ ง เครื่ อ งดั ก ฝุุ น แบบไฟฟู า สถิ ต ย์ ( Electrostatic
Precipitator : EP) ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตก่อนที่จะระบายอากาศออก
จากปล่อ ง เช่น ปล่อ งหม้อ เย็น ปล่อ งหม้อ บดซีเมนต์ และปล่อ งหม้อ บดลิก ไนต์
เป็นต้น ติดตั้งเครื่องดักฝุุนแบบถุงกรอง (Bag Filter) ที่ปล่องหม้อเผา และในทุก
กระบวนการผลิต ที่ มีฝุ น ฟุูง กระจาย เช่น หม้ อ บดซีเ มนต์ หม้ อ บดลิก ไนต์ Top
Cyclone และจุ ดเชื่อ มต่ อ สายพานลาเลีย งแกลบ เป็ นต้น และส าหรับ สายพาน
ลาเลียงต่างๆ เช่น สายพานลาเลียงวัตถุดิบและปูนเม็ด โครงการได้ดาเนินการให้เป็น
ระบบปิด (Enclosure) ทั้งหมด

- ภาพที่ 2.1 สายพานลาเลียงระบบ
ปิดบริเวณต่างๆภายในโรงงาน
- ภาพที่ 2.7 เครื่องดักฝุุนแบบถุงกรอง
(Bag Filter)
- ภาพที่ 2.8 เครื่องดักฝุุนแบบไฟฟูา
สถิตย์ (Electrostatic Precipitator)

2-11

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

ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดการปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง
2. ด้านคุณภาพอากาศ 2.2 ควบคุมปริมาณฝุุนที่ระบายออกจากปล่องหม้อเผา (ซึ่งเป็น3 - โครงการได้ มี ก ารควบคุ ม ปริ ม าณฝุุ น ที่ ร ะบายออกจากปล่ อ งหม้ อ เผาไม่ ใ ห้ เ กิ น - ภาพที่ 2.9 กล้องวงจรปิดเพื่อ
ปล่องเดียวกับหม้อบดวัตถุดิบ) ของโครงการไม่ให้เกิน 60 mg/m ค่ามาตรฐานที่กาหนดไว้ และมีการสังเกตความเข้มข้นของฝุุนที่ระบายออกจากปลาย สั ง เกตความเข้ ม ข้ น ของฝุุ น จาก
(ต่อ)
ส่วนฝุุนละอองที่ระบายออกจากปล่องอื่นๆกาหนดไว้ที่ไม่เกิน 120
mg/m3และการด าเนิ น งานของโรงงานปู น ฯ จะต้ อ งไม่ ท าให้
ปริมาณฝุุนและก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศรอบโรงงาน
สูงเกินกว่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ปล่องด้วยกล้องวงจรปิดแสดงผลของ Computer ภายในห้องควบคุมการผลิต (CCR)
พร้อมกับมีการติดตั้ง Continuous Monitoring Emission System (CEMs) ด้วย เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลในการควบคุมกระบวนการผลิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่กาหนด สาหรับผลการ
ตรวจวัดปริมาณฝุุนที่ระบายออกจากปล่อ งหม้อ เผา ปริมาณฝุุนและก๊า ซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ในบรรยากาศ พบว่า
ปริมาณฝุ่นที่ระบายออกจากปล่องหม้อเผา
TSP มีค่าเท่ากับ 2 mg/m3 ค่ามาตรฐาน (< 60 mg/m3)
ปริมาณฝุ่นจากปล่องอื่น (หม้อเย็น, หม้อบดซีเมนต์, หม้อบดลิกไนต์)
TSP มีค่าอยู่ระหว่าง 2-22 mg/m3 ค่ามาตรฐาน (< 120 mg/m3)
ปริมาณฝุ่นในบรรยากาศ
TSP
มีค่าเฉลี่ย 24 ชม. อยู่ระหว่าง 0.062-0.173 mg/m3
ค่ามาตรฐาน < 0.33 mg/m3
PM-10 มีค่าเฉลี่ย 24 ชม. อยู่ระหว่าง 0.045-0.104 mg/m3
ค่ามาตรฐาน < 0.12 mg/m3
ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ
SO2 มีค่าเฉลี่ย 1 ชม. สูงสุด อยู่ระหว่าง 0.003-0.022 ppm
ค่ามาตรฐานที่กาหนด < 0.30 ppm
ทั้งนี้ทุกรายการและทุกจุดตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
2.3 ใช้กระแสไฟฟูาที่มีแรงดันสูงเพื่อปูองกันปัญหาเรื่องไฟฟูา - โครงการใช้กระแสไฟฟูาที่มีแรงดันสูงเพื่อปูองกันปัญหาเรื่องไฟฟูากระพริบ ซึ่งมีผลทา
กระพริบซึ่งมีผลให้เครื่องดักฝุุนหยุดทางาน
ให้เครื่องกาจัดฝุุนแบบไฟฟู าสถิตย์หยุดทางาน ทางโครงการสามารถ Operate เครื่อง
จากัดฝุุนได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการ Trip ของ EP เกิดขึ้น ตั้งแต่ปี 2550-ปัจจุบัน
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ป ลา ย ป ล่ อ งห ม้ อ เผา ภ า ย ใ น
ห้องควบคุมการผลิต
- ภาพที่ 2.10 จอแสดงผลการ
ติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุุนที่ระบาย
ออกจากปล่ อ งหม้ อ เผา(CEMs)
เพื่อการควบคุมปริมาณฝุุนให้อ ยู่
ใ น เ ก ณ ฑ์ ที่ ก า ห น ด ภ า ย ใ น
ห้องควบคุมการผลิต
- เอกสารแนบที่ 3.1 ผลการ
ตรวจวั ดคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อ มของ
โครงการระหว่า งเดือ นมกราคมมิถุนายน 2561

- เอกสารแนบที่ 2.1 สถิติการหยุด
ท า ง า น ข อ ง อุ ป ก ร ณ์ เ ก็ บ ฝุุ น
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุ นายน
2561
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดการปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง
2. ด้านคุณภาพอากาศ 2.4 ลดปัญหาการ Trip ของเครื่องดักฝุุนแบบไฟฟูาสถิตย์อันเนื่องจาก - ปัจจุบันทางโครงการได้เปลี่ยนอุปกรณ์ดักจับฝุุนจากแบบไฟฟูาสถิต (EP) เป็น - เอกสารแนบที่ 2.1 สถิ ติก ารหยุ ด
การเกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์สูงโดยดาเนินการดังนี้
แบบถุงกรอง (BF) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในขณะนั้น (Best ทางานของอุ ป กรณ์ เ ก็บ ฝุุ น ระหว่ า ง
(ต่อ)
- ควบคุมการทางานของระบบปูอนเชื้ อเพลิงในเตาเผาปูนซีเมนต์ให้มี
ประสิทธิภาพและมีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่สมบูรณ์
- จัดเตรียม Spare Part ของระบบปูอนเชื้อเพลิงเพื่อให้สามารถจัด
เปลี่ยนได้โดยเร็ว
- เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้เชื้อเพลิงโดยการติดตั้ง IKN Clinker
Cooler เพื่อให้ได้ลมร้อนที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น
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Available Technology) อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการดาเนินการต่างๆตามที่
มาตรการกาหนดเพื่อควบคุมการเกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์อย่างเคร่งครัด
- มีก ารตรวจสอบประสิทธิภ าพของระบบปู อ นเชื้อ เพลิงเป็ นระยะ เพื่อ ให้ มี
ประสิทธิภาพ และมีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่สมบูรณ์
- มีการจัดเตรียม Spare Part ของระบบปูอนเชื้อเพลิงไว้อย่างเพียงพอเพื่อให้
เปลี่ยนได้โดยทันที กรณีที่เกิดการชารุด โดยจัดเก็บไว้ในคลังพัสดุของโรงงาน
- มีการติดตั้ง IKN Clinker Cooler ตั้งแต่ปี 2537

เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561
- เอกสารแนบที่ 2.3 ส าเนาคู่ มื อ
วิธีการปฏิบัติงาน เรื่องมาตรฐานการ
ทางานในกระบวนการเผาปู น KW.1
(G-WI-KK001) (การดาเนิน การกรณี
EP.Trip)
- ภาพที่ 2.11 Spare Part ของระบบ
ปูอนเชื้อเพลิง
- ภาพที่ 2.12 IKN Cilnker Cooler

2.5. มีวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) สาหรับการควบคุมการ - โครงการได้จัดทาคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (G-WI-KK001) ควบคุมการเดิน/หยุด
เดิน/การหยุด/การปรับแต่งสภาพการทางานของหม้อเผา ตลอดจนวิธี หม้อเผา โดยมีรายละเอียดครอบคลุมตั้งแต่การเตรียมการ Kiln feed การ
ปฏิบัติกรณีเมื่อมีฝุนปล่อยออกจากปล่อง กรณี EP Trip
เตรียมบุคลากร การเดินหม้อเผาใน Line ต่างๆ และหลังจากที่ทางโครงการได้
ปรับปรุงอุปกรณ์ดักจับฝุุน ยังมีการปรับปรุงระบบ Interlock โดยในกรณีที่ BF
หยุด Interlock จะสั่งการให้หม้อเผาหยุดในทันที

- เอกสารแนบที่ 2.2 ส าเนาคู่ มื อ
วิธีการปฏิบัติงาน เรื่องมาตรฐานการ
ทางานในกระบวนการเผาปู น KW.1
(G-WI-KK001) (ก า รควบ คุ ม ก า ร
ทางานของหม้อเผา)

2.6 หาก EP ของปล่องหม้อเผาเกิดขัดข้อง ดาเนินการดังนี้
- ดาเนินการ Charge EP ขึ้นใหม่ทันที เมื่อมีปริมาณ CO น้อยกว่า
0.5%
- กรณีไม่ สามารถ Charge EP ได้ แจ้ งพนั ก งานซ่อ มเครื่อ งไฟฟู า
ดาเนินการตรวจเช็ค
- กรณี EP หยุดนานเกิน 30 นาที ให้ดาเนินการหยุดหม้อเผา

- เอกสารแนบที่ 2.3 ส าเนาคู่ มื อ
วิธีการปฏิบัติงาน เรื่องมาตรฐานการ
ทางานในกระบวนการเผาปู น KW.1
(G-WI-KK001) (การดาเนิน การกรณี
EP.Trip)

- โครงการได้ระบุการดาเนินการตามมาตรการทั้งหมดในคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน
เรื่อง มาตรฐานการทางานในกระบวนการเผาปูน KW.1 (G-WI-KK001) ใน
หัวข้อการปรับแต่งหม้อเผา เพื่อปูองกันฝุุนออกจากกระบวนการกรณีฉุกเฉิน
โดยมีกาหนดการในการดาเนินการ และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้
- แจ้ ง พนัก งานซ่อ มเครื่ อ งไฟฟูา ดาเนินการแก้ ไขทัน ที และจะไม่เดิน ระบบ
จนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นปกติได้
- กรณีที่ 720BF ปล่อยจากปล่องเกิน 60 mg/m³ นานเกิน 15 นาที ให้
ดาเนินการแจ้ง ผู้จัดการเผาปูนเขาวงเพื่อดาเนินการหรือสั่งหยุดหม้อเผาเพื่อหา
สาเหตุและดาเนินการแก้ไขต่อไป
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดการปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง
2. ด้านคุณภาพอากาศ 2.7 ทุกครั้งที่มีการหยุดซ่อมอิฐภายในหม้อเผา (Relining) ซึ่ง - โครงการจะมีการหยุดซ่อมอิฐภายในหม้อเผา (Relining) เมื่อวันที่ 14-19 พฤษภาคม - เอกสารแนบที่ 2.4 แผนงานซ่อม
ดาเนินการปีละ 2 ครั้งจะมีการตรวจสอบสภาพภายในเครื่องดัก 2561 ซึ่งมีการตรวจสอบสภาพภายในเครื่องดักฝุุน แบบถุงกรอง (BF) โดยตรวจเช็ค อิฐหม้อเผา ประจาปี 2561
(ต่อ)
ฝุุนแบบไฟฟูาสถิตย์ (EP) โดยตรวจเช็คส่วนต่างๆดังนี้
- ชุดขับเพลาด้านเคาะ ได้แก่ Gear และ Coupling
- ชุดค้อนเคาะแผ่น Discharge ได้แก่ หัวค้อน และสกรูยึดค้อน
- อุปกรณ์ภายใน EP ได้แก่ สภาพแผ่น Discharge, Collecting
ช่องว่างระหว่างแผ่น Discharge และ Collecting, Rapping Bar
สกรูยึดค้อน
- ชุดค้อนเคาะแผ่น Collecting ได้แก่ หัวค้อนและสกรูยึดค้อน
Rapping Device และชุดเพลาค้อน
2.8 เตรียมอุปกรณ์อะไหล่สาหรับเครื่องดักฝุุนแบบไฟฟูาสถิตย์
(EP) จานวน 80% และแบบถุงกรองจานวน 100%

ส่วนต่างๆ และวางแผน การตรวจสอบสภาพภายใน การตรวจสอบและบารุงรักษา - เอกสารแนบที่ 2.5 การตรวจสอบ
เครื่องกรองฝุุน Bag Filter (P-WI-KR005) ตามขั้นตอนคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง และการบ ารุงรักษาเครื่องกรองฝุุ น
การตรวจสอบและบารุงรักษาเครื่องกรองฝุุน Bag Filter (P-WI-KR005) ซึ่งได้ระบุ (Bag Filter)
ขั้นตอนการตรวจเช็คและทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ ตามที่มาตรการกาหนดไว้เพื่อปูองกัน
การเกิด Breakdown ของ BF

- โครงการได้จัดเตรียมอะไหล่สารองสาหรับเครื่องดักฝุุนแบบไฟฟูาสถิต และเครื่องดัก - ภาพที่ 2.13 Spare Part ของ
ฝุุนแบบถุงกรอง (Bag Filter) ไว้อย่างเพียงพอ เมื่อชารุดแบบฉุกเฉิน ซึ่งมีการเตรียม เครื่อ งดัก ฝุุนแบบไฟฟูา สถิ ตย์ แ ละ
Stock ขดลวด จานวน 2,166 ชิ้น สาหรับซ่อม EP ได้พร้อมกันถึง 2 ห้อง และมีการ ถุงกรองฝุุน
เตรียม Stock ถุงกรอง จานวน 2,761 ถุง สาหรับเปลี่ยนถุงกรองเปลี่ยนถุงกรอง ได้
พร้อมกันถึง 10 ตัว กรณีหยุดกระบวนการเพื่อทาการบารุงรักษาตามแผนประจาปี
(Major shutdown) โครงการจะทาการสั่ง Stock อะไหล่เป็นรายครั้ง (Lot) โดยการ
สั่งอะไหล่เป็นแบบ Juts in time ซึ่งจะได้รับอะไหล่ภายใน 1 วัน

2.9 ลดปั ญหาเนื่อ งจากอุ ปกรณ์ลาเลียงฝุุนใต้เครื่องดัก ฝุุนแบบ - โครงการได้ ดาเนิ นการตามมาตรการดังกล่า วและได้ก าหนดให้ มี ก ารตรวจสอบ
ไฟฟูาสถิตย์ (EP) หยุดทางานโดย
บารุงรักษาอุปกรณ์ลาเลียงฝุุนและอุปกรณ์ต่างๆ ในช่วงเวลาเดียวกันกับที่มีการหยุด
- ใช้เหล็กทนสึกและหล่ อลื่นด้วยจารบีสาหรั บแบริ่งชุดลาเลียงฝุุน เดินหม้อเผาประจาปีตามแผน PM เครื่องจักร เมื่อวันที่ 14-19 พฤษภาคม 2561
แบบ สกรู (Screw Conveyor)
- เพลาข้ อ ต่ อ Screw Conveyor ท าด้ ว ยเหล็ ก ทนสึ ก และเป็ น
เพลาแยกชิ้น
- มี Standby Bucket Elevator ลาเลียง Raw Meal ไปยังไซโล
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- ภาพที่ 2.14 เพลาข้อต่อ Screw
Conveyor
- ภาพที่ 2.15 Standby Bucket
Elevator
- เอกสารแนบที่ 2.6 แผนการ
บ ารุ ง รั ก ษาเครื่ อ งจั ก ร ประจ าปี
2561 และผลการตรวจวั ด ระดั บ
เสียงบริเวณลานถั งกัก เก็บ สาหรับ
สูบถ่ายของเสียที่เป็นของเหลว
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดการปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง
2. ด้านคุณภาพอากาศ 2.10 บารุงรักษาอุปกรณ์กาจัดฝุุนให้อยู่ในสภาพที่ดีและสมบูรณ์การ - โครงการมีแผนการบารุงรักษาอุปกรณ์กาจัดฝุุน โดยกาหนดในช่วงเวลาเดียวกัน - เอกสารแนบที่ 2.6 แผนการ
ซ่อมบารุงอุปกรณ์กาจัดฝุุนใช้วิธี Preventive Maintenance (PM) กับแผนการซ่อมใหญ่ของหม้อเผา เมื่อวันที่ 14-19 พฤษภาคม 2561
บ ารุ ง รั ก ษาเครื่ อ งจั ก ร ประจ าปี
(ต่อ)
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนหรือบารุงรักษาเป็นประจา ในระยะเวลาที่กาหนด
ของอุปกรณ์นั้นๆ

2.11 จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งแบบ In-Class และ On the Job
Training ให้กับพนักงานที่ทางานเกี่ยวกับอุปกรณ์กาจัดฝุุนให้มีทักษะ
ความรู้ ค วามเข้ า ใจ ในเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ พ ร้ อ มรั บ
สถานการณ์ในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับเครื่องกาจัดฝุุน

- กรณีมีพนักงานเข้า งานใหม่ ผู้จัดการหน่วยงานจะระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ
และความสามารถ และทาการประเมินระดับความคาดหวังของความสามารถตาม
ตาแหน่งงานและนาไปจัดทาแผนพัฒนาพนักงานทั้งแบบ In-Class และ On the
Job Training เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะและความชานาญตามที่คาดหวัง

- เอกสารแนบที่ 2.7 แบบระบุ
ห น้ า ที่ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ แ ล ะ
ความสามารถ
- เอกสารแนบที่ 2.8 บุคลากรด้าน
สิ่งแวดล้อมประจาโรงงาน

2.12 ควบคุมสัดส่วนเชื้อเพลิงและอากาศที่ปูอนเข้าสู่หม้อ โดยติดตั้ง - โครงการได้ดาเนินการติดตั้ง Kiln inlet gas analyzer เมื่อเดือนตุลาคม 2557
Kiln inlet gas analyzer เพื่อตรวจวัดและรายงานค่า Oxygen และ เพื่อใช้ในการตรวจวัดและควบคุมค่าออกซิเจนในระบบให้น้อยกว่า 3% อันจะ
กาหนดควบคุมค่า Oxygen ในระบบให้น้อยกว่า 3% เพื่อควบคุม ปูองกันมิให้ความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนสูงเกินค่ามาตรฐาน
สัดส่วนเชื้อเพลิงและอากาศที่ปูอนเข้าสู่หม้อเผา เพื่อปูองกันมิให้เกิด
ปัญหาก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เพิ่มสูงขึ้น

- ภ า พ ที่ 2 . 1 6 ก า ร ติ ด ตั้ ง
Kiln inlet gas analyzer
- ภาพที่ 2.17 หน้าจอที่แสดงการ
อ่านค่า O2 และ NO2

2.13 ติดตั้ง Gas analyzer ในระบบหม้อเผาเพื่อตรวจวัดและเฝูาระวัง
ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
ปฏิบัติตามมาตรการโครงการปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม ดังนี้
2.14 วัสดุที่ไม่ใช้แ ล้ว และของเสียที่เป็นของเหลวที่นามาใช้ทดแทน
เชื้ อ เพลิ ง และ/หรื อ วั ต ถุ ดิบ จะต้ อ งมี คุณ สมบั ติ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่
กาหนดเพื่อให้แน่ใจว่า ความเข้มข้นของฝุุนที่ระบายจากปล่องหม้อเผา
ปูน (ปล่องหม้อบดวัตถุ ดิบ) มีค่าไม่เกิน 60 mg/m3 และมีค่าการ
ระบายโลหะหนักไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่คิด Safety Factor ไว้แล้ว
30%
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2561 และผลการตรวจวั ด ระดั บ
เสียงบริเวณลานถั งกัก เก็บ สาหรับ
สูบถ่ายของเสียที่เป็นของเหลว

- โครงการมีการตรวจสอบรายงานคุณสมบัติของของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่
ได้รับ จากผู้ส่ง ของเสี ย นามาก าจั ด และมี ก ารสุ่ม ตรวจสอบคุณ สมบั ติข องของ
เสียก่อนรับเข้ามากาจัดในแต่ละครั้งเป็นระยะๆพร้อมกับบันทึกผลในแบบฟอร์ม
G-CA001 รวมถึงมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องในช่วงที่มีการใช้วัสดุที่ไม่
ใช้แล้วและของเสียที่เป็นของเหลวที่นามาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงและวัตถุดิบ ซึ่งผล
การตรวจวัด พบว่า ปริมาณฝุุน และโลหะหนักที่ระบายออกจากปล่องทั้งหมดอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด

- เอกสารแนบที่ 2.9 สาเนาใบนาส่ง
ตัวอย่างและบันทึกคุณภาพของเสีย
ระหว่ า งเดื อ นมกราคม-มิ ถุ น ายน
2561
- เอกสารแนบที่ 2.10 เอกสารการ
ตรวจสอบรายงานคุ ณ สมบั ติ ข อง
ของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ด้านคุณภาพอากาศ
(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติ

2.15 ติดตั้งระบบบ าบั ดไอสารอิ นทรีย์ที่ระบายออกจากท่อ ระบาย - โครงการได้ติดตั้งระบบบาบัดไอสารอินทรีย์ ระบบ Activated - ภาพที่ 2.18 ถังเก็บของเสียที่เป็นของเหลวและ
(Vent) ของถังเก็บสารองของเสียที่เป็นของเหลวทุกถังเพื่อปูองกัน Carbon บริเวณก่อนออกจากท่อระบาย (Vent) แล้วเสร็จครบทุก ระบบบาบัดไอสารอินทรีย์
หรือลดการระบายสารมลพิษทางอากาศออกจากถังกักเก็บ
ถัง
2.16 ควบคุมการปูอนวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิง เช่น การ
ควบคุมน้าหนักที่เหมาะสม การควบคุมระยะเวลาและความถี่ในการ
ปูอน เพื่อไม่ให้สภาวะการเผาไหม้เปลี่ยนแปลงจนเป็นผลให้ EP มี
โอกาสขัดข้องเพิ่มขึ้น
ปฏิบัติตามมาตรการโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานฯ
2.17 ในการลาเลียงฝุุนที่ดักได้จาก PH Boiler และ Preduster เข้าสู่
กระบวนการผลิตปูนของโรงงานต้องใช้สายพานแบบปิดเพื่อปูองกัน
การฟุูงกระจายของฝุุนละอองออกสู่บรรยากาศ

- โครงการมีการควบคุมวิธีการและขั้นตอนการปูอนวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วทดแทนเชื้อเพลิงให้เหมาะสมและไม่ส่งกระทบต่อเครื่องจักร
ต่า งๆ ตามเอกสารคู่ มือ วิ ธีก ารปฏิ บั ติ ง าน เรื่อ งมาตรฐานการ
ทางานในกระบวนการเผาปูน KW.1 (G-WI-KK001)

- ปัจจุบันโครงการได้ติดตั้งระบบสายพานแบบปิดเพื่อลาเลียงฝุุน
จาก PH Boiler และ Preduster กลับเข้าสู่กระบวนการผลิตปูน
ของโรงงานเพื่ อ ปู อ งกั น การฟุู ง กระจายของฝุุ น ละอองออกสู่
บรรยากาศ
2.18 มีแผนการตรวจสอบและซ่อมบารุงสายพานและอุปกรณ์ลาเลียง - ทางโครงการได้มีแผนการตรวจสอบและซ่อมบารุงสายพานและ
ฝุุนให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
อุ ป กรณ์ล าเลีย งฝุุ นให้ อ ยู่ใ นสภาพดี อ ยู่ เสมอตามแผนงานซ่อ ม
อิฐหม้อเผา โดยประจาปี 2561 โครงการได้ดาเนินการระหว่าง
วันที่ 14-19 พฤษภาคม 2561
ปฏิบัติตามมาตรการโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน (โดยใช้เชื้อเพลิงแข็งทดแทน) ดังนี้
2.19 เชื้อเพลิงแข็ งทดแทน (RDF) ที่จะนามาใช้ในโครงการต้องมี - โครงการยังไม่มีการนาเชื้อเพลิงแข็งทดแทน (RDF) มาใช้ หากมี
ลักษณะตามเกณฑ์ที่กาหนดเท่านั้น เช่น ปริมาณโลหะหนักแต่ละชนิด การดาเนินการแล้วโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
(Sb, As, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Tl และ V) ไม่เกินร้อยละ 10
คลอไรด์ไม่เกินร้อยละ 6 และซัลเฟอร์ไม่เกินร้อยละ 15 ตามลาดับ
2.20 จัดเก็บ เชื้อเพลิงแข็งทดแทน (RDF) ภายในอาคารที่ปิดคลุม - โครงการยังไม่มีการนาเชื้อเพลิงแข็งทดแทน (RDF) มาใช้ หากมี
มิดชิด
การด าเนิน การแล้ว โครงการจะจั ดเก็บ เชื้อ เพลิง แข็ งทดแทน
(RDF) ภายในอาคารที่ปิดคลุมมิดชิดตามมาตรการกาหนด
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เอกสารอ้างอิง

- เอกสารแนบที่ 2.11 ส าเนาคู่ มื อ วิ ธี ก าร
ปฏิ บั ติ ง า น เรื่ อ งมาตรฐานการท างานใน
กระบวนการเผาปูน KW.1 (G-WI-KK001) (การ
ควบคุมการปูองกันวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว)
- ภาพที่ 2.1 สายพานล าเลี ย งระบบปิ ด บริ เ วณ
ต่างๆภายในโรงงาน
- เอกสารแนบที่ 2.4 แผนงานซ่อ มอิฐหม้อ เผา
ประจาปี 2561

-

-
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดการปฏิบัติ
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ี
ารน
าเชื้อเพลิงแข็งทดแทน (RDF) มาใช้ หากมี
2. ด้านคุณภาพอากาศ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยใช้หลักการซ่อมบารุงเมื่อครบกาหนด การดาเนินการแล้ว โครงการจะดูแลบารุงรักษาอุปกรณ์บาบัดฝุุน
(ต่อ)

3. ด้านน้าใช้
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ในลักษณะ Preventive maintenance โดยตรวจสอบอุปกรณ์ ละออง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยใช้หลักการซ่อม
บาบัดฝุุนเป็นประจาสม่าเสมอ
บ ารุ ง เมื่ อ ครบก าหนดในลั ก ษณะ Preventive maintenance
โดยตรวจสอบอุปกรณ์บาบัดฝุุนเป็นประจาสม่าเสมอ
ปฏิบัติตามมาตรการโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานฯ ดังนี้
3.1. จากเดิมโรงงานมีการใช้น้ารวมประมาณ 2,200 ลบ.ม./วัน - ปั จ จุ บั น ทางโรงงานปู น ซี เ มนต์ มี ก ารใช้ น้ ารวมเฉลี่ ย 1,364
จากแหล่งน้าใช้คือ จากบ่อบาดาลตีนโนน 2,000 ลบ.ม. บ่อน้า ลบ.ม./วัน โดยแหล่งน้าที่ใช้ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ได้มาจากบ่อ
ซีเ มนต์ ข าว ขนาด 75,000 ลบ.ม. บ่ อ น้ าหน้ า เหมือ งขนาด น้า Quarry park เป็นหลัก
80,000 ลบ.ม. บ่อน้า Quarry park ขนาด 100,000 ลบ.ม. - ปัจจุบันโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานฯ
บ่ อ KW Lake ขนาด 200,000 ลบ.ม. และบ่ อ น้ า ใช้ น้ ารวมเฉลี่ ย 1,976 ลบ.ม./วั น เป็ น หลั ก โดยแหล่ ง น้าที่ ใ ช้
หม้อบดซีเมนต์ขนาด 12,600 ลบ.ม.รวม 467,600 ลบ.ม. แต่ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาจากบ่อซับบอน ขนาด 906,200 ลบ.ม.
เมื่อมีโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานฯ
ทางโรงงานต้อ งใช้น้ าเพิ่มขึ้ นอี ก 2,880 ลบ.ม./วัน ซึ่งแม้ว่ า
แหล่งน้าใช้ปัจจุบันจะมีความเพียงพอ แต่ควรจัดให้มีแหล่ง น้า
เพิ่มเติมเพื่อเสริมความมั่นคงด้านน้าใช้ในระยะยาวได้แก่น้าจาก
บ่ อ บาดาลใหม่ 15 บ่ อ (ให้ เป็ น ไปตามหน่ ว ยงานอนุ ญ าตที่
เกี่ยวข้อง) ร่วมกับน้าที่ได้จากบ่อน้าขนาด 306,200 ลบ.ม.

เอกสารอ้างอิง
-

- ภาพที่ 2.19 บ่อบาดาลตีนโนนขนาด 2,000 ลบ.ม.
- ภาพที่ 2.20 บ่อน้าซีเมนต์ขาวขนาด 75,000 ลบ.ม.
- ภาพที่ 2.21 บ่อน้าหน้าเหมืองขนาด 80,000 ลบ.ม.
- ภาพที่ 2.22 บ่อน้า Quarry park ขนาด 100,000 ลบ.ม.
- ภาพที่ 2.23 บ่อน้าหม้อบดซีเมนต์ขนาด 12,600 ลบ.ม.
- ภาพที่ 2.24 บ่อซับบอน ขนาด 906,200 ลบ.ม.
- เอกสารแนบที่ 2.12 บั นทึกปริมาณการใช้น้า โรงงาน
เขาวง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2561
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดการปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง
4. ด้านคุณภาพน้าและ ปฏิบัติตามมาตรการโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
4.1 มีระบบระบายน้ารอบพื้นที่โครงการ เพื่อรองรับ/ระบาย - โครงการมีระบบระบายน้าฝนที่ไหลลงมาจากเชิงเขา โดยไหลลงไป - ภาพที่ 2.20 บ่อน้าซีเมนต์ขาวขนาด 75,000 ลบ.ม.
การควบคุมน้าท่วม
น้าฝนที่ไหลลงมาจากเชิงเขาและน้าฝนที่ตกรอบพื้นที่โครงการ รวมกันที่บริเวณบ่อน้าหน้าเหมืองขนาด 80,000 ลบ.ม. และบ่อน้า - ภาพที่ 2.21 บ่อน้าหน้าเหมืองขนาด 80,000 ลบ.ม.
พร้อ มทั้งมีบ่ อ พัก น้าฝนซึ่งสารองน้าไว้ใช้ป ระโยชน์ในพื้นที่ Quarry park ขนาด 100,000 ลบ.ม. สาหรับน้าฝนที่ตกรอบพื้นที่
โครงการ
โครงการมีรางระบายน้าระบบปิดไหลลงไปรวมกันที่บ่อน้าซีเมนต์
ขาว ขนาด 75,000 ลบ.ม. บ่อน้าหม้อบดซีเมนต์ขนาด 12,600 ลบ.
ม. และบ่อ KW Lake ขนาด 200,000 ลบ.ม. ซึ่งใช้เป็นบ่อพักน้า
และหมุนเวียนน้ากลับมาใช้ใหม่ โดยไม่มีการปล่อยออกนอกพื้นที่
โครงการ
4.2 มีการจัดเตรียมน้าทิ้งภายในพื้นที่โครงการ โรงงานผลิต โครงการมี ก ารจั ด การน้ าทิ้ ง ภายในพื้ น ที่ โ ครงการ โรงงานผลิ ต
ปูนซีเมนต์ ดังนี้
ปูนซีเมนต์ ดังนี้
- น้าที่ระบายออกจากการหล่อเย็นเครื่องจักรจะถูกระบายลง - โครงการมีการหมุนเวียนน้าในระบบหล่อเย็นกลับมาใช้ใหม่ โดยน้า
บ่อน้าคอนกรีต เพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
หล่อเย็นที่ผ่านการใช้งานแล้วจะระบายลงสู่บ่อซีเมนต์ขาว ซึ่งเป็น
บ่อคอนกรีต และหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
- น้าทิ้งจากสานักงานและบ้านพักจะถูกระบายลงบ่อเกรอะ- - โครงการมี ก ารติ ด ตั้ ง บ่ อ เกรอะ-บ่ อ ซึ ม เพื่ อ บ าบั ด น้ าทิ้ ง จาก
บ่อซึม น้าที่ผ่านการบาบัดแล้วจะปล่อยให้ซึมลงดินต่อไป
สานักงาน และบ้านพัก
- น้าทิ้งจากโรงอาหาร จะถูกบาบัดโดยผ่านตะแกรงดักเศษ - โครงการมีการติดตั้งตะแกรงดักเศษอาหารและบ่อดักไขมัน เพื่อ
อาหาร บ่อดักไขมัน ก่อนระบายลงบ่อพักน้าขนาด 3,930 ลบ. บาบัดน้าทิ้งจากโรงอาหารก่อนระบายลงสู่บ่อพักน้าภายในโครงการ
ม. ไม่มีการระบายออกนอกพื้นที่โครงการ
โดยไม่มีการปล่อยออกนอกพื้นที่โครงการ

- ภาพที่ 2.22 บ่อน้า Quarry park ขนาด 100,000 ลบ.ม.
- ภาพที่ 2.23 บ่อน้าหม้อบดซีเมนต์ขนาด 12,600 ลบ.ม.
- ภาพที่ 2.25 รางระบายน้าฝนรอบพื้นที่โรงงาน
- เอกสารแนบที่ 2.13 สาเนาแผนผังแสดงแนวเส้นทาง
การระบายน้าลงสู่บ่อพักน้าโครงการ
- ภาพที่ 2.20 บ่อน้าซีเมนต์ขาวขนาด 75,000 ลบ.ม.

- ภาพที่ 2.26 บ่อเกรอะ-บ่อซึม สาหรับบาบัดน้าทิ้งจาก
สานักงาน
- ภาพที่ 2.27 บ่อดักไขมันบริเวณโรงอาหาร

- น้าทิ้งจากการล้างทาความสะอาดทั่วไปจะผ่านบ่อดักไขมัน - น้ าจากการล้ า งท าความสะอาดทั่ ว ไปจะผ่ า นบ่ อ ดั ก ไขมัน ก่ อ น
ก่อนระบายลงบ่อน้าขนาด 2,200 ลบ.ม. โดยไม่มีการระบาย ระบายลงสู่บ่อพักน้าขนาด 2,200 ลบ.ม. โดยไม่มีการระบายออก
ออกนอกพื้นที่โครงการ
นอกพื้นที่โครงการ
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดการปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง
4. ด้านคุณภาพน้าและการ ปฏิบัติตามมาตรการโครงการปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม ดังนี้
4.3 ดูแลตะแกรงดักขยะและสภาพบ่อดักไขมันที่ก่อสร้างใหม่รอบ - โครงการมอบหมายให้ ห น่ ว ยงานบริ ก ารกลางดู แ ลระบบบ่ อ ดั ก ไขมั น เป็ น ภาพที่ 2.28 ตะแกรงดั ก ขยะ
ควบคุมน้าท่วม (ต่อ)
บริเวณถั งกัก เก็บ ของเสีย ที่ เป็ นของเหลว ให้อ ยู่ในสภาพที่ดีมีการ
ตรวจสอบและตักคราบน้ามันจากบ่อดักไขมันด้วยความถีไ่ ม่น้อยกว่า
เดือนละ 1 ครั้ง โดยตักใส่ในถังขนาด 200 ลิตร ที่มีฝาปิดเพื่อนาไป
สู บ เข้ า ถั ง เก็ บ ของเสี ย ที่ เ ป็ น ของเหลวรวมส่ ง ปู อ นเข้ า หม้ อ เผา
ปูนซีเมนต์ต่อไป
ปฏิบัติตามมาตรการโครงการปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม
4.4 น้าฝนที่ตกในบริเวณลานถังภายใน Bund Wall จะถูกเก็บ
รวบรวมอยู่ในบ่อพักภายในบริเวณลานถัง ซึ่งมีปั๊มติดตั้งอยู่น้าฝนที่
ถูกกักไว้จะถูกสูบกลับเข้าถัง รวมกับของเสียที่เป็นของเหลวที่มีอยู่
เพื่อส่งเข้าหม้อเผาปูนซีเมนต์ต่อไป

ผู้ดาเนินการดูแลตะแกรงดักขยะและสภาพบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ และบ่อดักไขมันบริเวณถังกักเก็บ
และมีการตรวจสอบพร้อมทั้งตักคราบน้ามันจากบ่อดักไขมัน ความถี่เดือนละ 1 ของเสียที่เป็นของเหลว
ครั้ง ใส่ในถังขนาด 200 ลิตร ที่เตรียมไว้ในบริเวณดังกล่าว

4.5 จัดสร้าง Shelter สาหรับกองเก็บถุงบรรจุของเสียที่เป็ นของ
ผสมระหว่างของแข็ งกับ ของเหลว (MLSW) โดยมีลัก ษณะเป็ น
อาคารโปร่ง ชั้นเดียวมีหลังคาพื้นเป็นคอนกรีตยกขอบโดยรอบลาด
เอียงลงสู่มุมด้านหนึ่งซึ่งในกรณีที่เกิดการรั่วไหลจากถุง ส่วนที่ห ก
รั่วไหลจะถูกระบายลงไปรวมอยู่ที่มุมด้านต่าจากนั้นใช้วัสดุดูดซับใส่
ถุงไปกาจัดในเตาเผาปูนซิเมนต์ เพื่อมิให้น้าฝน และรางระบายน้าใน
รางระบายน้าถูกปนเปื้อนโดยของเสียที่เตรียมสู่เข้าหม้อเผา

- โครงการทาการสร้า งอาคารสาหรับ กองเก็บ ถุ งบรรจุ ข องเสีย ที่เป็ นของผสม - ภาพที่ 2.31 อาคารสาหรับกอง
ระหว่างของแข็งกับของเหลว (MLSW) โดยมีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวมีหลังคา เก็ บ ถุ ง บรรจุ ข องเสี ย ที่ เ ป็ น ของ
พื้นเป็นคอนกรีตยกขอบ โดยรอบลาดเอียงลงสู่มุมด้านหนึ่งเพื่อให้สิ่งที่รั่วไหลจาก ผสมระหว่างของแข็งกับของเหลว
ถุงถูกระบายลงสู่มุมที่ต่ากว่า และสามารถที่จ ะควบคุมพื้นที่ปนเปื้อนไม่ให้การ
ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม หลังจากนั้นจะรวบรวมและนาไปกาจัดที่เตาเผาปูนซีเมนต์
ต่อไป

- น้าฝนที่ตกในบริเวณลานถังภายใน Bund Wall จะถูกเก็บรวบรวมและถูกสูบ
กลับโดยปั๊มสูบน้าเข้าถังรวมกับของเสียที่เป็นของเหลวที่มีอยู่เพื่อส่งเข้าหม้อเผา
ปูนซีเมนต์ต่อไป อีกทั้งได้มีการติดตั้งหลังคาปูองกันน้าฝนเพิ่มเติม เพื่อลดการสูบ
น้าที่ขังใน Bund Wall เข้าถังเก็บของเสีย

- ภาพที่ 2.29 ปั๊ มสู บ น้าบริเวณ
ลานถังเก็บของเสีย
- ภาพที่ 2.30 หลั ง คาปู อ งกั น
น้าฝนบริเวณชุดดูดของเสียที่เป็น
ของเหลว

4.6 การกองเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้วขนาดเล็ก (SSSW) จะต้องอยู่ภายใต้ - โครงการสร้ า งอาคารส าหรับ เป็ นสถานที่ ก องเก็บ วัส ดุที่ ไม่ ใช้ แ ล้ ว ขนาดเล็ ก - ภาพที่ 2.31 อาคารสาหรับกอง
หลังคาหรือมีสิ่งปกคลุม เช่น ผ้าใบ เพื่อปูองกันการชะพาโดยฝนลงสู่ (SSSW) มีลัก ษณะเป็ น อาคารชั้นเดี ย วมีห ลังคา พื้ นเป็ น คอนกรี ตยกขอบ เพื่ อ เก็ บ ถุ ง บรรจุ ข องเสี ย ที่ เ ป็ น ของ
รางระบายน้า
ปูองกันการปนเปื้อนลงสู่รางระบายน้า
ผสมระหว่างของแข็งกับของเหลว
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. ด้ า นคุ ณ ภาพน้ า ปฏิบัติตามมาตรการโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
และการควบคุ ม น้ า การใช้พลังงานฯ ดังนี้
4.7 มีการจัดการน้าเสียที่เกิดจากโครงการดังนี้
ท่วม(ต่อ)

- น้าเสียจากการหล่อเย็น (Cooling water Blow Down)
ปริมาณ 10 ลบ.ม./วัน และน้าหล่อเย็นอุปกรณ์สัมผัสความร้อน
ปริมาณ 5 ลบ.ม./วัน จะรวบรวมลงสู่รางระบายน้าแล้วไปที่บ่อ
พักน้าของโรงงานโดยไม่มีการระบายออกภายนอก

5. ด้านระดับเสียง

STL-KW : January-June 2018

- น้าจากการ Regenerate Resin ปริมาณ 54 ลบ.ม./วัน และ
น้าที่ไม่ได้คุณภาพจากระบบปรับ ปรุงคุณภาพน้าปริมาณ 18
ลบ.ม./วั น จะมี ก ารปรั บ ความเป็ น กรด-ด่ า งให้ เ หมาะสม
(Neutralization) ก่อนที่ปล่อยลงสู่รางรับน้า และบ่อพักน้าของ
โรงงานโดยไม่มีการระบายออกภายนอก
ปฏิบัติตามมาตรการโครงการปรับคุณภาพของเสียรวม ดังนี้
5.1 มีแผนงานตรวจสอบและซ่อมบารุงเครื่องจักรอุปกรณ์ที่
ติดตั้งเพื่อดาเนินโครงการปรับคุณภาพของเสียรวมเช่น ระบบ
ลาเลียงวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อปูอนเข้าหม้อเผาปั๊มสาหรับสูบถ่าย
ของเสียที่เป็นของเหลวลงถังกักเก็บ ให้อยู่ในสภาพที่ดีเสมอมี
การหล่ อ ลื่ น ที่ เ พี ย งพอเพื่ อ ลดเสี ย งดั ง จากการเสี ย ดสี ข อง
เครื่องจักร
ปฏิบัติตามมาตรการโครงการปรับ ปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานฯ
5.2 มีมาตรการลดระดับเสียงที่แหล่งกาเนิด โดยมีอุปกรณ์ลด
เสียงหรือมีการปิดครอบ เป็นต้น

รายละเอียดการปฏิบัติ

เอกสารอ้างอิง

- น้าทิ้งจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้า จะเกิดขึ้นปริมาณเฉลี่ย 17.92 ลบ.ม/วัน
- น้าจากการหล่อเย็น (Cooling water Blow Down) ปริมาณเฉลี่ย 615 ลบ.ม/
วัน และน้าหล่อเย็นอุปกรณ์สัมผัสความร้อน ปริมาณเฉลี่ย 0 ลบ.ม/วัน เนื่องจาก
คุณภาพน้าดิบที่เข้าระบบเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น Turbidity สูงขึ้น ทาให้
ต้อ งลด cycle ของการใช้น้า เพื่อ ความปลอดภัยในการเดินเครื่อ งจั กร boiler
เป็นผลให้มีน้า blow down ออกจากระบบมากขึ้น และโครงการได้รวบรวมลงสู่
รางระบายน้าแล้วไปที่บ่อพักน้าของโรงงานโดยไม่มีการระบายออกภายนอก
- น้าจากการ Regenerate Resin ปริมาณเฉลี่ย 0.71 ลบ.ม./วัน และน้าที่ไม่ได้
คุ ณ ภาพจากระบบปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ าปริ ม าณ 17.92 ลบ.ม./วั น โดยทาง
โครงการได้มีการติดตามคุณภาพของน้า เรื่องความเป็ นกรด-ด่าง ให้อยู่ ในช่ว ง
5.5-9.0 โดยไม่มีการระบายออกภายนอก

- ภาพที่ 2.32 รางระบายน้าภายในพื้ น ที่
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานฯ
- ภาพที่ 2.33 บ่อพักน้าเสียภายในพื้นที่
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานฯ

- โครงการได้จัดให้มีแผน Preventive Maintenance : PM ในการตรวจสอบ
และซ่อมบารุงเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดเสียงดังจากเครื่องจักร - เอกสารแนบที่ 2.6 แผนการบ ารุงรัก ษา
ปัจจุบันระดับเสียงบริเวณลานถังกักเก็บสาหรับสูบถ่ายของเสียที่เป็นของเหลวลง เครื่ อ งจั ก รประจ าปี 2561 และผลการ
ตรวจวั ด ระดั บ เสี ย งบริ เ วณลานถั ง กั ก เก็ บ
ถังกักเก็บมีค่าเท่ากับ 77.4 เดซิเบล (เอ)
สาหรับสูบถ่ายของเสียที่เป็นของเหลว
- โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์ครอบเสียงที่แหล่งกาเนิดที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เพื่อลด - ภาพที่ 2.34 อุปกรณ์ครอบแหล่งกาเนิดที่
ระดับเสียงดังที่แหล่งกาเนิด เช่น บริเวณ WHG เป็นต้น พร้อมทั้งติดปูายเตือน ก่อให้เกิดเสียงดัง
บริเวณที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล
- ภาพที่ 2.35 Casing หุ้มชุด Hammering
Equipment ในหม้อไอน้า
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดการปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง
5. ด้านระดับเสียง
5.3 มีโปรแกรมการซ่อมบารุงอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งเพิ่มเติมอย่าง - โครงการได้จัดให้มีแผน Preventive Maintenance : PM ในการตรวจสอบ - เอกสารแนบที่ 2.6 แผนการบ ารุ งรัก ษา
สม่าเสมอ และให้มีการหล่อลื่นที่เพียงพอ เพื่อมิให้เกิดเสียงดังเกิน และซ่อมบารุงเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดเสียงดังจากเครื่องจักร
เครื่ อ งจั ก รประจ าปี 2561 และผลการ
(ต่อ)
กว่าที่ควร

5.4 จัดให้มีการทา Noise Contour Map ในพื้นที่หน่วยงานผลิต
ของโครงการ ที่ระดับเสียง 80 dB(A) เพื่อนาผลการศึกษามาใช้
มาตรการวางแผนการจัดการเพื่อลดระดับเสียงที่เกิดขึ้น

5.5 จัดให้มีปูายเตือนในบริเวณที่เกิดเสียงดังมากกว่า 90 dB(A)
5.6 จั ด ให้ มี อุ ป กรณ์ ปู อ งกั น เสี ย งส าหรั บ พนั ก งานที่ ท างานใน
บริ เ วณที่ มี เ สี ย งดั ง และจั ด ให้ มี ปู า ยเตื อ นให้ มี ก ารใส่ อุ ป กรณ์
ปูองกันโดยเคร่งครัด

6. ด้านขยะและกาก
ของเสีย
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ตรวจวั ด ระดั บ เสี ย งบริ เ วณลานถั ง กั ก เก็ บ
สาหรับสูบถ่ายของเสียที่เป็นของเหลว
- ทางโครงการจัดทา Noise Contour Map เมื่อวันที่ 13-14 ตุลาคม และ 26, - เอกสารแนบที่ 2.14 Noise Contour
28-30 พฤศจิกายน 2558 เพื่อ ดาเนินการบริหารจัดการเพื่อค้นหาเขตพื้นที่ที่มี Map
เสียงดังมากกว่า 90 dB(A) ซึ่งจัดการพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตควบคุม โดยกาหนด
บริเวณดังกล่าวที่มีเสียงดังมากกว่า 90 dB(A) ติดตั้งปูายเตือนทางเข้าในบริเวณ
อาคารที่มีเสีย งดังจั ดให้พื้นที่ดังกล่า วต้อ งสวมใส่อุปกรณ์ปูอ งกันภัย ส่ว นบุ คคล
ได้แก่ Ear plug หรือ Ear muff รวมทั้งทาการตรวจวัด Noise Dose ของ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อนามาศึกษาในการวางแผนการจัดการเรื่องเสียง รวมทั้งเข้าร่วม
โครงการอนุรักษ์การได้ยินในพื้นที่ที่มีเสียงดังมากกว่า 85 dB(A) เป็นการปฏิบัติ
ครอบคลุมข้อ 5.5 ด้วย
- ทางโครงการได้จัดให้มีปูายเตือนในบริเวณที่มีเสียงดัง และบริเวณที่มีความเสี่ยง - ภาพที่ 2.36 ปูายเตือนบริเวณที่ต้องสวมใส่
อันตรายจากเสียงดังนั้นกาหนดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าว ต้อง อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล
สวมใส่อุปกรณ์ปูองกันอันตรายจากเสียงดังทุกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติงาน รวมทั้งจัด - ภาพที่ 2.37 Stock อุ ป กรณ์ ปู อ งกั น
ให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลสารองที่สามารถเบิกจ่ายได้ตลอดเวลา
อันตรายส่วนบุคคล

ปฏิบัติตามมาตรการโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ดังนี้
6.1 จัดให้มีถังขยะแบบแยกประเภท กระจายไว้ตามจุดต่างๆ ทั่ว - โครงการได้จัดถังขยะแบบแยกประเภทกระจายตามจุดต่างๆ ครอบคลุมทุกพื้นที่
โรงงานและรณรงค์ให้พนักงานทิ้งขยะที่เกิดจากอาคารสานักงาน ทั่วโรงงาน ตามแผนผังตาแหน่ งการตั้งของโรงงาน และได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้
และบ้านพักให้ถูกประเภทของถัง
พนักงานแยกขยะก่อนและทิ้งให้ถูกประเภทของถังที่กาหนด ผ่านทางกิจกรรม
Walk Rally ในฐานที่ 3 ซึ่งเป็นฐานด้านสิ่งแวดล้อม และโครงการขยะแลกยิ้ม ที่
ช่วยส่งเสริมจิตสานึกของพนักงาน/คู่ธุรกิจในเรื่องของการคัดแยกขยะให้มากขึ้น
อีกด้วย

- ภาพที่ 2.38 ถังขยะแยกประเภทและปูาย
รณรงค์การคัดแยกขยะภายในโรงงาน
- ภาพที่ 2.39 กิจกรรม Walk Rally
- เอกสารแนบที่ 2.15 สาเนาแผนผังแสดง
ตาแหน่งตั้งถังขยะโรงงานเขาวง
- เอกสารแนบที่ 2.16 กิจ กรรมรณรงค์คัด
แยกขยะภายในโครงการ
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6. ด้านขยะและกากของเสีย
(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6.2 ขยะจากอาคารสานักงานและบ้านพักจานวนประมาณ 950
กิโลกรัม/วัน จะถูกเก็บขนทุกวัน และคัดแยก ขยะประเภทขวด
แก้ว กระดาษ พลาสติก จะถู ก แยกออกก่ อ นนาไป ก าจั ดด้ว ย
วิธีการที่เหมาะสมและยอมรับทางวิชาการ

รายละเอียดการปฏิบัติ

เอกสารอ้างอิง

- ปัจจุบันขยะจากอาคารสานักงานและบ้านพัก ประมาณ 1.49 ตันต่อวัน - เอกสารแนบที่ 2.17 ส าเนาขอใช้
เนื่องจาก จานวนพนักงานที่อาศัยในบ้านพักมีจานวนมากขึ้นโดยทางโครงการ บริการกาจัดขยะ
มีการจ้างเหมารถเก็บขยะและไปกาจัดที่องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองขีดขิน
โดยทางองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองขีดขิน ยังคงมีศักยภาพที่สามารถรับ
กาจัดได้

6.3 ขยะอันตรายที่เกิดจากการใช้ภายในโรงงานและสานักงาน มีการ โครงการมีการจัดการขยะอันตรายที่เกิดดังต่อไปนี้
จัดการดังนี้
- แบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว จะเก็บในอาคารที่มีหลังคา และส่งที่บริษัท - การเก็บ รวบรวมแบตเตอรี่ที่ใช้แ ล้ว บนแท่น (Pallet) ที่ยกสูงขึ้ นจากพื้น - ภาพที่ 2.40 อาคารเก็บแบตเตอรี่ที่
ที่กาจัด เช่น สยามฟูรูกาวา
ภายในบริ เ วณอาคารที่ มี ห ลั ง คาคลุ ม มิ ด ชิ ด ปั จ จุ บั น มี ป ริ ม าณ 3.19 ตั น ใช้แล้ว
- เอกสารแนบที่ 2.18 หนังสือแจ้งผล
ส่งกาจัด บจก.เบอร์กโซ่ เมตัลล์ ทะเบียนโรงงาน 3-60-1/26 สบ.
การพิจารณา การขอขยายระยะเวลาใน
การกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ในบริเวณโรงงาน (สก.1)
- ถ่านไฟฉายที่ใช้งานแล้ว เก็บรวบรวมใส่ ถัง 200 ลิตร ส่งกาจัด - ถ่านไฟฉายที่ใช้แล้ว เก็บรวบรวมใส่ถัง 200 ลิตร ปัจจุบันมีปริมาณ 0.27 - ภาพที่ 2.41 ถ่ า นไฟฉายที่ ใ ช้ แ ล้ ว
โดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ตัน ส่งกาจัด บ.อัคคีปราการ ทะเบียนโรงงาน น. 101-1/2544-นนป.
บรรจุใส่ถัง 200 ลิตร
- ภาพที่ 2.42 พื้นที่เก็บหลอดไฟที่ใช้
- หลอดไฟที่ใช้งานแล้ว เก็บรวบรวมใส่ถัง 200 ลิตรส่งกาจัดโดย - หลอดไฟที่ใช้แล้วมีการเก็บรวบรวมไว้ภายในลัง ระหว่างมกราคม-มิถุนายน งานแล้ว
บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
2561 จานวน 1.28 ตัน ส่งกาจัด บ.อัคคีปราการ ทะเบียนโรงงาน น. 101- - เอกสารแนบที่ 2.18 หนังสือแจ้งผล
การพิจารณา การขอขยายระยะเวลาใน
1/2544-นนป.
การกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ในบริเวณโรงงาน (สก.1)
- เอกสารแนบที่ 2.19 หนังสือแจ้งผล
การพิจ ารณาการขออนุญ าตให้นาสิ่ง
ปฏิ กู ล หรือ วั ส ดุ ที่ ไม่ ใ ช้ แ ล้ ว ออกนอก
บริเวณโรงงาน (สก.2)
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6. ด้านขยะและกากของเสีย
(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติ

เอกสารอ้างอิง

6.4 อิ ฐ ทนไฟที่ เ กิ ด จากการซ่ อ มหม้ อ เผาจะถู ก น าไป - โครงการมีก ารนาอิ ฐทนไฟที่ เกิดจากการซ่อ มหม้ อ เผา ระหว่า งเดือ น - อ้างอิงเอกสารแนบที่ 2.18 หนังสือแจ้ง
บดละเอียดแล้วนาไปกาจัดโดยเผาในหม้อเผาปูนซีเมนต์ของ มกราคม-มิ ถุ น ายน 2561 มีป ริม าณ 227.76 ตั น ก าจั ด โดยน าไป ผลการพิจารณา การขอขยายระยะเวลาในการ
โครงการ
บดละเอียดแล้วนาไปกาจัดโดยเผาในหม้อเผาปูนซีเมนต์
กั ก เก็ บ สิ่ ง ปฏิ กู ลหรื อ วั สดุ ที่ ไ ม่ ใช้ แ ล้ ว ใน
บริเวณโรงงาน (สก.1)
6.5 น้ามันหล่อลื่นที่ผ่านการใช้งานแล้ว จะถูกกาจัดโดยการ - โครงการมีการนาน้ามันหล่อลื่นที่ผ่านการใช้งานแล้ว ปริมาณ 38.43 ตัน - ภ า พ ที่ 2 . 43 บ ริ เ ว ณ พื้ น ที่ ถั ง เ ก็ บ
นาไปเผาในหม้อเผาปูนซีเมนต์
นาไปกาจัดโดยการนาไปเผาในหม้อเผาปูนซีเมนต์
น้ามันหล่อลื่นขนาด 200 ลิตร พร้อมฝาปิด
มิดชิด
- เอกสารแนบที่ 2.20 ใบแจ้ งขอนากาก
ของเสียเข้ากาจัดในหม้อเผาปูนซีเมนต์
6.6 น้ามันและไขมันจากบ่อดักไขมันบริเวณโรงอาหารจะถูก - โครงการมอบหมายให้ หน่ว ยงานบริการกลางที่ดูแลระบบบ่อ ดักไขมัน - ภาพที่ 2.27 บ่ อ ดั ก ไขมั น บริ เ วณโรง
รวบรวมไปเผาที่เตาเผาขยะของโรงงาน
เป็นผู้ดาเนินการจัดเก็บและนาไปกาจัดโดยการเผาในหม้อเผาปูนซีเมนต์ อาหาร
เดือนละ 1 ครั้ง
- เอกสารแนบที่ 2.20 ใบแจ้ งขอนากาก
ของเสียเข้ากาจัดในหม้อเผาปูนซีเมนต์
ปฏิบัติต ามมาตรการโครงการปรั บ คุณ ภาพของเสี ย รวม
ดังนี้
- กากของเสียที่เกิดจากการกรองของเสียที่เป็นของเหลวระหว่างการสูบ - เอกสารแนบที่ 2.11 สาเนาคู่มือวิธีการ
6.7 กากของเสียที่เกิดจากการกรองของเสียที่เป็นของเหลว ถ่ายจากรถบรรทุกเข้าถังกักเก็บ และการกรองก่อนปูอนเข้าหม้อเผา จะถูก ปฏิ บั ติ ง าน เรื่ อ งมาตรฐานการทางานใน
ระหว่า งการสูบ ถ่ า ยจากรถบรรทุก เข้ า ถั งกัก เก็บ และการ ถ่ายเทใส่ถุงพลาสติกสีดา ขนาด 5 กก. มัดปากถุงให้แน่น และนากลั บมา กระบวนการเผาปูน KW.1 (G-WI-KK 001)
กรองก่อนปูอนเข้าหม้อเผา จะถูกถ่ายเทใส่ถุงพลาสติกขนาด เป็นเชื้อเพลิงทดแทนในหม้อเผาปูนซีเมนต์ โดย feed กากของเสียดังกล่าว (การควบคุมการปูองกันวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว)
10-15 กก. มัดปากถุงให้แน่น นาไปรวมกับวัสดุของเสียที่ไม่ เข้าที่ Riser Pipe ของโรงงานปูนซีเมนต์เทาเขาวง ตามคู่มือวิธีปฏิบัติงาน - ภาพที่ 2.44 กากของเสียจากการกรอง
ใช้แล้วประเภท MLSW เพื่อส่งเข้าเผาที่ Riser Pipe ของ เรื่อง มาตรฐานการทางานในกระบวนการเผาปูน
ของเสียที่เป็นของเหลว
โรงงานปูนซีเมนต์เขาวง
- ภาพที่ 2.45 การปู อ นกากของเสี ย เข้ า
Riser Pipe
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6. ด้านขยะและกากของเสีย
(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

6.10 กากของเสียจากโครงการในรูปของน้ามันหล่อลื่นใช้แล้วปริมาณ 1
ตัน/ปี และเมมเบรนที่เสื่อมสภาพจากหน่วยผลิตน้า RO ปริมาณ 17.5
ตั น /ปี ให้ น าไปใช้ ใ นรู ป ของเชื้ อ เพลิ ง ทดแทนในกระบวนการผลิ ต
ปูนซีเมนต์ ส่วนกากของเสียในรูปของขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้น 27 ลิตร/วัน
ให้นากลับไปกาจัดเช่นเดียวกับการกาจัดมูลฝอยในปัจจุบัน

7. ด้านการคมนาคมขนส่ง

รายละเอียดการปฏิบัติ

เอกสารอ้างอิง

ปฏิบัติตามมาตรการโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานฯ ดังนี้
6.8 ฝุุนที่ดักได้จาก PH Boiler จะรวบรวมและนากลับไปใช้ผสมเป็น - ทางโครงการได้ด าเนิน การรวบรวมฝุุ นที่ ได้ จ าก PH Boiler รวมทั้ ง - ภาพที่ 2.1 สายพานลาเลียงระบบ
วัตถุดิบ (Raw Meal) ของการผลิตปูนซีเมนต์ต่อไป
Predutser ของ AQC Boiler ถูกลาเลียงไปตามสายพานระบบปิด เพื่อ ปิดบริเวณต่างๆ ภายในโรงงาน
6.9 ฝุุนที่ดักได้จาก Predutser ของ AQC Boiler จะรวบรวมและนา นากลับไปใช้ผสมเป็นวัตถุดิบเพื่อนาไปผลิตเป็นปูนซีเมนต์ต่อไป
กลับไปใช้ผสมกับปูนเม็ด และนาไปผลิตเป็นปูนซีเมนต์ต่อไป
- กากของเสียจากโครงการในรูปของน้ามันหล่อลื่นใช้แล้วปริมาณ 2 ตัน/
ปี ได้นาไปใช้ในรูปของเชื้อเพลิงทดแทนในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์
และระหว่ า งเดื อ นมกราคม-มิ ถุ น ายน 2561 ยั ง ไม่ มี เ มมเบรนที่
เสื่อมสภาพจากหน่วยผลิตน้า RO ส่วนกากของเสียในรูปของขยะมูลฝอย
ได้ ร วบรวมก าจั ดกั บ ขยะทั่ ว ไปจากส านัก งานและบ้ า นพัก ที่ อ งค์ ก าร
บริหารส่วนตาบลเมืองขีดขิน

ปฏิบัติตามมาตรการโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ดังนี้
7.1 กากับดูแลให้รถบรรทุกขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของผู้รับเหมา - โครงการมีการกาหนดและกาชับรถบรรทุกขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
จัดวัสดุปิดคลุมส่วนบรรทุก เพื่อปูองกันการหกหล่น ฟุูงกระจาย
ของผู้รับเหมาทุกคัน ให้คลุมผ้าใบในส่วนบรรทุกทุกครั้ง เพื่อปูองกันการ
หกหล่น และการฟุูงกระจายของส่วนที่บรรทุก นอกเหนือจากนี้ ทาง
โครงการยังได้จัดให้มีสถานีสาหรับให้บริการปิดคลุมผ้าใบ เพื่ออานวย
ความสะดวกแก่ผู้รับเหมา และลดความเสี่ยงที่จะพลัดตกจากการปีนขึ้น
ไปปิดคลุมผ้าใบอีกด้วย
โครงการปรับคุณภาพของเสียรวม
7.2 ติดตั้งปู า ยบอกเส้นทาง สัญ ลัก ษณ์แ ละสัญ ญาณต่า งๆ สาหรับ - โครงการได้มีการติดตั้งปูายบอกเส้นทาง สัญลักษณ์และสัญญาณจราจร
รถบรรทุกขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และของเสียที่เป็นของเหลวภายในพื้นที่ ต่า งๆ ภายในโครงการอย่างชัดเจน และก าชับ ให้รถบรรทุกใช้เฉพาะ
โรงงานปูนซีเมนต์เทาเขาวง และกาชับให้ใช้เส้นทางที่กาหนดเท่านั้น
เส้นทางที่กาหนดให้เท่านั้น

- เอกสารแนบที่ 2.20 ใบแจ้งขอนา
กากของเสี ย เข้ า ก าจั ด ในหม้ อ เผา
ปูนซีเมนต์
- เอกสารแนบที่ 2.17 สาเนาขอใช้
บริการกาจัดขยะ

- ภาพที่ 2.46 ลานจอดรถคลุม
ผ้า ใบและรถบรรทุก ที่ปิ ดคลุมด้ว ย
ผ้าใบ

- ภาพที่ 2.47 ปู ายบอกเส้นทาง
จากัดความเร็วและสัญญาณจราจร
ภายในพื้นที่โรงงาน

7.3 จากัดความเร็วรถบรรทุกที่วิ่งในพื้นที่โรงงานปูนฯ ไม่เกิน 40 กม./ - โครงการได้จ ากัดความเร็ว รถบรรทุก ที่ วิ่งในพื้นที่โ รงงานปู นซิเมนต์
ชม.ขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถบรรทุกลดความเร็วเมื่อขับผ่านพื้นที่ชุมชน ไม่เกิน 30 กม./ชม. และติดตั้งปูายจราจรตามเส้นทางเดินรถจุดต่างๆ ให้
สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดการปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง
7. ด้านการคมนาคมขนส่ง 7.4 ถือปฏิบัติตามระบบเอกสารใบกากับการขนส่งโดยเคร่งครัดเพื่อเป็น - โครงการได้กาหนดให้จัดทาใบกากับการขนส่งของเสีย (Uniform Waste - เอกสารแนบที่ 2.21 ใบกากับ
การควบคุมการขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและของเสียที่เป็นของเหลวมายัง Manifest) โดยเอกสารกากับการขนส่งของเสียจะมีบันทึกเก็บเป็นหลักฐานไว้ ก า ร ข น ส่ ง ข อ ง เ สี ย ( Uniform
(ต่อ)
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โครงการ

ทั้งบริษัทผู้ก่อกาเนิดของเสีย บริษัทผู้ขนส่งของเสีย บริษัทผู้รับกาจัดของเสีย Waste Manifest) ระหว่างเดือน
(โครงการ) เพื่อเป็นการสอบกลับได้ของข้อมูลด้านการขนส่งทุกครั้ง
มกราคม-มิถุนายน 2561

7.5 กาหนดเงื่อนไขสาหรับผู้ผลิต ผู้จัดหาที่ขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและของ
เสียที่เป็นของเหลวมายังพื้นที่โครงการ ต้องปฏิบัติดังนี้ ทั้งนี้โครงการจะ
ทาการตรวจสอบเป็นระยะ
1. ตัว รถบรรทุก จะต้อ งจดทะเบี ยนตามข้อ กาหนดของกฎหมาย
อย่างถูกต้องว่าด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์และส่วนควบคุมของรถบรรทุกที่
ใช้ในการขนส่ง ซึ่งได้แก่ คัสซี การยึดกับตัวถัง ไฟสัญญาณ ท่อไอเสีย
2. การขนส่ง
2.1 พนักงานขับรถ จะต้องได้รับใบอนุญาตประเภทที่ 4 และ
ผ่านการอบรมเรื่องความปลอดภัยในการขนส่ง การใช้อุปกรณ์ปูองกัน

- โครงการได้ มอบหมายให้ บ ริ ษั ท เอส ซี ไอ อี โ ค่ เซอร์ วิ สเซส จ ากั ด เป็ น
ผู้รับผิดชอบการขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และของเสีย ที่เป็นของเหลวมายังพื้นที่
โครงการ โดยเมื่อมีรถบรรทุกมาส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและของเสียที่เป็นของเหลว
มายังโครงการ โครงการจะดาเนินการตรวจสภาพรถที่ใช้ในการขนส่ง และ
ระบบที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทุกครั้งอยู่เสมอ

- เอกสารแนบที่ 2.22 สาเนาใบ
รายงานการตรวจสอบการขนส่ ง
กากอุ ต สาหกรรมจากภายนอก
ระหว่างเดือนมกราคม-มิ ถุ นายน
2561
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดการปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง
7. ด้านการคมนาคม 2.2 รถบรรทุกแต่ละคัน ต้องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้ เพื่อใช้ในการลด - โครงการได้มอบหมายให้บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จากัด เป็นผู้รับผิดชอบการ - ภ า พ ที่ 2.48 ชุ ด ปู อ ง กั น
ผลกระทบและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า กรณีเกิดอุบัติเหตุ
ขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและของเสียที่เป็นของเหลวมายังพื้นที่โครงการ โดยรถบรรทุกทุกคัน สารเคมี ใ นรถขนส่ ง ของเสี ย ที่
ขนส่ง(ต่อ)
- Safety Goggles*
ของบริ ษั ท จะมี อุ ป กรณ์ ปู อ งกั น สารเคมี ได้ แ ก่ แว่ น ตานิ ร ภั ย ถุ ง มื อ ยางปู อ งกั น
- Rubber Gloves – Chemical Resistance
สารเคมี รองเท้านิรภัยกรวยจราจร ถังดับเพลิง วัสดุดูดซับกรณีเกิดเหตุรั่วไหล เป็นต้น เพื่อใช้
- Traffic Cone
ลดผลกระทบและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้ากรณีเกิดอุบัติเหตุ
- Safety Boots*
- Spill Control set* ประกอบด้วย Absorbent (เช่น ขี้
เลื่อย ทราย ดินแห้ง พลั่ว ไม้กวาด ถุงเปล่าสาหรับใส่วัสดุใช้
แล้ว)
- ถังดับเพลิง
- น้าสะอาดสาหรับล้าง 100 ลิตร
- ชุดปฐมพยาบาล
- คู่มือแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การหกรั่วไหล
*ติดตั้งเฉพาะรถบรรทุกของเสียที่เป็นของเหลว
2.3 ปูายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการขนส่ง มีขนาดที่สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจนโดยติดที่ด้านท้าย และด้านข้างทั้งสอง
ของรถบรรทุกโดยมีรายละเอียดประกอบด้วย
- ปูายระบุ เช่น “วัตถุอันตราย” หรือ “กากของเสีย ”
เป็นต้น
- น้าหนัก หรือปริมาณบรรทุก
- บริษัทผู้ขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
- ข้อปฏิบัติเบื้องต้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2.4 มีเอกสาร คู่มือ บันทึกการเดินทางประจารถบรรทุกทุกคัน
และจะต้องมีการบั นทึกรายละเอียดการขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
และ/หรือของเสียที่เป็นของเหลวโดยครบถ้วนทุกครั้ง
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เป็นของเหลว
- ภาพที่ 2.49 ถั ง ดั บ เพลิ ง และ
อุป กรณ์กั้นเขตประจ ารถขนส่ง
ของเสียที่เป็นของเหลว
- ภาพที่ 2.50 วัสดุดูดซับระงับ
เหตุห ก รั่ ว ไหลในรถขนส่งของ
เสียที่เป็นของเหลว
- ภาพที่ 2.51 อุปกรณ์ล็อคล้อ
รถขนส่งของเสียที่เป็นของเหลว
- ภาพที่ 2.53 ใบแสดงผลการ
วิเคราะห์คุณสมบัติ Waste

- โครงการได้กาชับให้บริษัทขนส่ง วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และของเสียที่เป็นของเหลวติดปูายแสดง - ภ า พ ที่ 2 . 52 ปู า ย แ ส ด ง
รายละเอียดเกี่ยวกับการขนส่ง ให้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนโดยติดที่ด้านท้ายและด้านข้าง รายละเอี ยดการขนส่งของเสีย ที่
ทั้งสองข้างของรถบรรทุก เพื่อจะได้ทราบข้ อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับของเสียที่บรรทุกขนส่งมา เป็นของเหลว
ได้แก่ น้าหนักหรือปริมาณบรรทุก บริษัทผู้ขนส่ง และข้อปฏิบัติเบื้องต้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

- บริษัทขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและของเสียที่เป็นของเหลวกาหนดให้รถบรรทุกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว - ภาพที่ 2.54 แบบบั นทึกการ
และของเสียที่เป็นของเหลวต้องมีแ บบบันทึกการเดินทางประจารถทุก คัน และต้องมีการ เดินทางและตรวจสอบรถขนส่ง
บันทึกรายละเอียดการขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและของเสียที่เป็นของเหลวทุกครั้งที่ทาการขนส่ง ของเสียที่เป็นของเหลว
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
8. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม ปฏิบัติตามมาตรการโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ดังนี้

8.1 จั ดกิจ กรรมและชุมชนสัมพันธ์แ ละเข้ า ร่ว มกิจ กรรมเพื่ อ
บริการสังคม เช่น โครงการสร้างสาธารณะประโยชน์ บริจาค
ทุนทรัพย์เพื่อการศึกษา ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การบรรเทา
ปัญหาการขาดแคลนน้าบริโภคในฤดูแล้งของชาวบ้าน เป็นต้น
โดยกระท าอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี
ระหว่างโรงงานกับชุมชน
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รายละเอียดการปฏิบัติ

เอกสารอ้างอิง

- โครงการได้จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อบริการสังคมใน 5 สาขา ซึ่ง
ได้แก่ สาขาสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข สาขาสาธารณะประโยชน์ สาขาการศึกษา ศาสนา
และศิล ปวัฒ นธรรม สาขาพัฒ นาอาชี พ สาขากิ จ กรรมพิเ ศษ และกิ จ กรรมส่งเสริ มให้
พนักงานมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านโครงการ One Cell One Project (OCOP) ในระหว่าง
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 มีกิจกรรมต่างๆ เช่น
1. สรุปการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการตัดผม ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟูาและบริการน้า
ดื่มแก่ชุมชน ครั้งที่ 1 วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ตรวจสุขภาพชุมชน X-Ray ปอด จานวน 1
ครั้ง
2. SCG ชุมชนสัมพันธ์สัญจร TL KW
3. Community Improvement สร้างอาชีพนักเรียนเพาะเห็ดภูฏ าน, สร้างอาชีพ
ชุมชน ทาขนม น้าสมุนไพร, สร้าง/สอน อาชีพชุมชน-โรงเรียน เพาะกล้าพันธุ์ต้นไม้ขาย
และสอนอาชีพนักเรียนตัดผม
4. SCG School Partner โรงเรียนวัดเรือแข่ง และโรงเรียนวัดหนองคณฑี
5. STL การจ้างแรงงานคนพิการในพื้นที่ชุมชนสัมพันธ์
6. OCOP @ STL ชักชวนชุมชนให้มาร่วมทาโครงการปรับปรุงชุมชนด้วยกัน
7. SCG ปันโอกาสวาดอนาคต สร้างศูนย์เรียนรู้, สอนอาชีพเกษตรอินทรีย์ ผักปลอด
สารพิษ ผักหวานปุา, มะขามเทศ, กล้วยน้าว้า, ผักสวนครัว
8. คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ มอบเตียง/รถเข็น/ถุงยังชีพผู้ปุวยติดเตียง

- เ อ ก ส า ร แ น บ ที่ 2 . 2 3
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โรงงาน
เขาวงระหว่า งเดือ นมกราคมมิถุนายน 2561
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดการปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง
8.2
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่ 2.24 เอกสารแสดง
8. ด้านเศรษฐกิจ -สังคม
ความต้องการของโรงงานตามความเหมาะสมเป็นอันดับแรก
ในโรงงานเป็นอันดับแรก โดยคิดเป็นคนในพื้นที่ จานวน 288 คน หรือร้อยละ 70 สัดส่วนการรับคนท้องถิ่นเข้าทางาน
(ต่อ)
8.3 เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าชมกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์และ
การจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการ

8.4 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดโครงการ และ
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและ
ระยะด าเนิ น การ ตลอดจนเผยแพร่ ข้ อ มู ล สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ
เสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการผลิตและการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมของโรงงานแก่ชุมชน

8.5 จัดให้มีกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโรงงานปูนซีเมนต์
เขาวงเป็นประจาทุกปี เพื่อให้กับหน่วยงานราชการ ผู้นาชุมชน
และชุมชนโดยรอบ ได้รับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดทา
สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ การพบปะเยี่ ย มเยี ย นชุ ม ชน เชิ ญ ชวน
ประชาชนเข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการ เป็นต้น
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จากพนักงานทั้งหมดของโรงงานเขาวง สาหรับพนักงานรับเหมาเป็นคนในท้องถิ่น
เกือบทั้งสิ้น และให้ความยุติธรรมต่อค่าจ้างแรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายกาหนด
- โครงการได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าชมกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์และการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยในปี 2561 มีคณะผู้สนใจ ดังนี้
1. วั นที่ 17 มี นาคม 2561 ชมรมองค์ กรนิ สิ ตนั กศึกษากฎหมายแห่ งเอเชี ย คณะ
นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1
- โครงการมีการจัดทาเอกสาร “รายงานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่ต่อชุมชน”
ซึ่งมีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของทางโครงการ เช่น มาตรการปูองกันฝุุน ปลูกต้นไม้ ลด
มลพิษ ลดโลกร้อน การหมุนเวียนน้ากลับมาใช้ใหม่ การนาลมร้อนกลับมาใช้ผลิตไฟฟูา
WHG และการเผยแพร่การตรวจวัดฝุุนละอองในบรรยากาศ
- นอกจากนี้ทางโครงการได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดาเนินงานของโครงการ
รวมทั้งผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมผ่านทางการประชุม คณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โดยประจาปี
2561 มีการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม 2561
- โครงการได้เข้ าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เพื่อบริการสังคม และประชาสัมพันธ์
ข้อ มูลของโครงการควบคู่ไปด้ว ยกันกับกิจ กรรมหน่ว ยแพทย์เคลื่อ นที่ กิจ กรรม
OCOP เป็นต้น และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานของทางโครงการเป็น
ประจาทุกปี

- เอกสารแนบที่ 2.25 หนังสือตอบรับ
การเข้า เยี่ยมชมและศึก ษาดูงาน หรือ
เยี่ย มชมระบบการจั ดการสิ่งแวดล้อ ม
และความปลอดภัยในโรงงานฯ
- เอกสารแนบที่ 2.26 เอกสารรายงาน
การจั ดการด้า นสิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่
ต่อชุมชน
- เอกสารแนบที่ 2.27 ประกาศการ
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานการ
ประชุม ประจาปี 2561
- เอกสารแนบที่ 2.23 กิจกรรมชุมชน
สัมพั นธ์ โรงงานเขาวง ระหว่า งเดือ น
มกราคม-มิถุนายน 2561
- เอกสารแนบที่ 2.25 หนังสือตอบรับ
การเข้า เยี่ยมชมและศึก ษาดูงาน หรือ
เยี่ยมชมกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติ

เอกสารอ้างอิง

8. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) 8.6 ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้ทราบเกี่ยวกับการ - โครงการมีการจัดทาเอกสาร “รายงานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่ต่อชุมชน” ซึ่งมี - เอกสารแนบที่ 2.26 เอกสารราย
ดาเนินงานของโรงงานปูนซีเมนต์เขาวง รวมทั้งผลการ กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของทางโครงการ เช่น มาตรการปูองกันฝุุน ปลูกต้นไม้ ลดมลพิษ ลดโลก
ปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
ร้อน การหมุนเวียนน้ากลับมาใช้ใหม่ การนาลมร้อนกลับมาใช้ผลิตไฟฟูา WHG และการเผยแพร่
การตรวจวัดฝุุนละอองในบรรยากาศ
- นอกจากนี้ทางโครงการได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดาเนินงานของโครงการ รวมทั้งผล
การปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมผ่านทางการประชุม คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม โดยประจ าปี 2561 มี การประชุ มคณะกรรมการติ ดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
8.7 เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนใกล้เคียง เพื่อ - โครงการจัดให้มีการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ขึ้น ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2561
โครงการได้ร่วมทากิจกรรมต่างๆ ได้แก่
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนอย่างสม่าเสมอ
1. สรุปการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการตัดผม ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟูาและบริการน้า
ดื่มแก่ชุมชน ครั้งที่ 1 วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ตรวจสุขภาพชุมชน X-Ray ปอด จานวน 1
ครั้ง
2. SCG ชุมชนสัมพันธ์สัญจร TL KW
3. Community Improvement สร้างอาชีพนักเรียนเพาะเห็ดภูฏ าน, สร้างอาชีพ
ชุมชน ทาขนม น้าสมุนไพร, สร้าง/สอน อาชีพชุมชน-โรงเรียน เพาะกล้าพันธุ์ต้นไม้ขาย
และสอนอาชีพนักเรียนตัดผม
4. SCG School Partner โรงเรียนวัดเรือแข่ง และโรงเรียนวัดหนองคณฑี
5. STL การจ้างแรงงานคนพิการในพื้นที่ชุมชนสัมพันธ์
6. OCOP @ STL STL ชักชวนชุมชนให้มาร่วมทาโครงการปรับปรุงชุมชนด้วยกัน
7. SCG ปันโอกาสวาดอนาคต สร้างศูนย์เรียนรู้, สอนอาชีพเกษตรอินทรีย์ ผักปลอด
สารพิษ ผักหวานปุา, มะขามเทศ, กล้วยน้าว้า, ผักสวนครัว
8. คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ มอบเตียง/รถเข็น/ถุงยังชีพผู้ปุวยติดเตียง
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งานการจั ดการด้า นสิ่งแวดล้อ มที่
เผยแพร่ต่อชุมชน
- เอกสารแนบที่ 2.27 ประกาศ
การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ง แวดล้ อ ม
และรายงานการประชุม ประจาปี
2561
- เอกสารแนบที่ 2.23 กิ จ กรรม
ชุมชนสัมพันธ์ โรงงานเขาวงระหว่าง
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
8. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม
(ต่อ)

STL-KW : January-June 2018

มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติ

เอกสารอ้างอิง

8.8 จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA monitoring Committee)
1) โครงสร้างคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA monitoring Committee)
(1) คณะกรรมการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA monitoring Committee) ประกอบด้วยตัวแทน
ทั้ง 3 ฝุาย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทน
ภาคราชการ/นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนจากโครงการ โดย
ก าหนดสั ดส่ ว นตั ว แทนจากภาคประชาชนมากกว่ า กึ่ง หนึ่ ง ของ
จานวนคณะกรรมการฯ ทั้งหมด รายละเอียดดังนี้
(2) กรรมการผู้แทนภาคประชาชน จานวน 10-12
ท่า น มาจากการสรรหาหรือ การเสนอชื่อ หรือ วิธีก ารอื่ นใดจาก
ประชาคมหมู่บ้านรอบที่ตั้งโครงการในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร ทั้งนี้
อาจมีการเพิ่มหรือลดได้ในภายหลัง แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการฯ
(3) กรรมการผู้แ ทนภาคราชการ/นั ก วิชาการใน
ท้องถิ่น มาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 4-5 ท่าน อันได้แก่
3.1 กรรมการผู้แทนภาคราชการ
3.2 นักวิชาการในท้องถิ่น หรือมาจากการ
คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหรือด้านที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น
(4) กรรมการผู้แทนจากโครงการ จานวน 3-4 ท่าน
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการฯ จากตั ว แทนจาก 3 ฝุ า ย จะด าเนิ น การ
ประชุม เพื่อคัดเลือกประธาน 1 ตาแหน่ง รองประธาน 1 ตาแหน่ง
และเลขานุก ารคณะกรรมการ 1 ต าแหน่ ง จากนั้ น ให้ ป ระกาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของที่ประชุม

- การดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
( EIA monitoring Committee) ด า เนิ น ก า ร จั ด ตั้ งแ ล ะ อ อ ก ป ร ะ ก า ศ ที่
118/2557 ออก ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2557 โดยได้จัดประชุมแจ้งเพื่อแนะนา
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ เพื่อพิจารณาแผน แนว
ทางการรับ รู้ ก ระบวนการตรวจวั ดคุ ณภาพสิ่ง แวดล้อ ม และผลการติด ตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ให้กับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยประจาปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

- เอกสารแนบที่ 2.27 ประกาศการ
แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ติ ด ต า ม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
และรายงานการประชุ ม ประจ าปี
2561
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดการปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง
2)
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ข
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ด
ตามตรวจสอบผลกระทบสิ
่
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เอกสารแนบที
่ 2.27 ประกาศการ
8. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)
(EIA Monitoring Committee)
(1) รับรู้กระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัด
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อ มของโครงการ และ
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อแสดง
ความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
(2) เป็ น ตั ว แทนของชุ ม ชนในการตรวจเยี่ ย มโครงการ และติ ด ตาม
ตรวจสอบการดาเนินงานของโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบ มาตรฐาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อความสมานฉั นท์โ ดย
คานึงถึงประโยชน์ที่แท้จริงของชุมชน
(4) รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดาเนิน
โครงการ รวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุปแนวทางปูองกันและแก้ไข
(5) ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อม
ระหว่างโครงการชุมชน
(6) ร่วมพิจารณาค่าชดเชยกรณีเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างชุมชน
กับโครงการและพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากโครงการ รวมทั้งติดตาม ดูแล การจ่าย
ค่าชดเชยจนแล้วเสร็จ
(7) จัดให้มีโครงการหรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน
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ผ ล ก ร ะ ท บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ( EIA monitoring Committee)
ดาเนินการจัดตั้งและออกประกาศที่ 118/2557 ออก ณ วันที่ 24
ธันวาคม 2557 โดยได้จัดประชุมแจ้งเพื่อแนะนาคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อ มฯ พิจ ารณาแผน แนว
ทางการรับรู้กระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผลการ
ติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มของโครงการ และ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ กับ ชุมชนและหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้ อ ง
ทราบ มี การประชุ มคณะกรรมการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยประจาปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ติ ด ต า ม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
และรายงานการประชุ ม ประจ าปี
2561
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดการปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง
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่ 2.27 ประกาศการ
8. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)
การก าหนดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ ง ของคณะ
กรรมการฯ อาจกาหนดได้ตามความเหมาะสม หรือออกเป็นระเบียบ
ของคณะกรรมการฯ โดยในเบื้องต้นอาจระบุข้อกาหนดไว้ ดังนี้
(1) การกาหนดระยะเวลาในการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี
นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประกาศแต่งตั้งและอาจได้รับการสรรหาหรือ
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการได้อีก โดยมีระยะในการดารงตาแหน่งได้ไม่เกิน
2 วาระ
(2) เมื่อครบกาหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการ
สรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ง
ตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่ากรรมการซึ่ง
ได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน
นับตั้งแต่วันที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้น
(3) กรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งก่อนครบ
วาระ เหลืออยู่น้อยกว่า เก้าสิบวัน จะไม่ดาเนินการสรรหาหรือแต่งตั้ง
กรรมการแทนต าแหน่ ง ที่ ว่ า งลงก็ ไ ด้ แล ะให้ ค ณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
(4) นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจาก
ตาแหน่งเมื่อ
(4.1) เสียชีวิต
(4.2) ลาออก
(4.3) คณะกรรมการมีมติสองในสาม ให้ถ อดถอน
ออกจากตาแหน่งเพราะมีความประพฤติเสื่ อมเสีย บกพร่อง หรือไม่
สุจริตต่อหน้าที่
(4.4) วิกลจริต หรือไร้ความสามารถ
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สิ่งแวดล้อม (EIA monitoring Committee) ดาเนินการจัดตั้งและออก
ประกาศที่ 118/2557 ออก ณ วั น ที่ 24 ธั น วาคม 2557 โดยได้ จั ด
ประชุ ม แจ้ ง เพื่ อ แนะน าคณะกรรมการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ง แวดล้อ มฯ พิ จ ารณาแผน แนวทางการรั บ รู้ ก ระบวนการตรวจวั ด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กั บชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ มีการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อ ม โดยประจ าปี 2561 มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการติ ดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ติ ด ต า ม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
และรายงานการประชุ ม ประจ าปี
2561

2-32

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

ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดการปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง
(5)
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า รแ นบ ที่ 2.27
8. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)
กรรมการฯ มาประชุมไม่น้อ ยกว่า กึ่งหนึ่งของจ านวนคณะ
กรรมการฯ ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยมีความถี่ในการ
ประชุมปีละ 2 ครั้ง หรือแล้วแต่คณะกรรมการฯเห็นสมควร
แต่ห ากพบว่า มี ความจ าเป็ นเร่งด่ว น สามารถประชุมก่อ น
กาหนดเวลาปกติได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ
กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด
(6) ก าหนดให้ มี ก ารฝึ ก อบรมคณะกรรมการฯ
อย่างน้อย 1 ครั้ง ในช่วงรอบวาระของคณะกรรมการ
4) งบประมาณในการดาเนินงานของคณะกรรมการต่างๆ
บริษั ทจะสนับ สนุนงบประมาณในการดาเนิน งานของ
คณะกรรมการต่างๆ
8.9 สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุขแก่ชุมชน เช่น บริการ
ทางการแพทย์เบื้องต้น การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เป็นต้น
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monitoring Committee) ดาเนินการจัดตั้งและออกประกาศที่ 118/2557 ออก ณ วันที่
24 ธั น วาคม 2557 โดยได้ จั ด ประชุ ม แจ้ ง เพื่ อ แนะน าคณะกรรมการติ ด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ง แวดล้อ มฯ พิจ ารณาแผน แนวทางการรั บ รู้ ก ระบวนการตรวจวัด คุ ณภาพ
สิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยประจาปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

ป ร ะ ก า ศ ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะ กรรมการติ ด ตา ม
ตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ มและรายงาน
ก า ร ป ร ะ ชุ ม ป ร ะ จ า ปี
2561

- โครงการได้สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุขแก่ชุมชน เช่น
1. สรุปการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการตัดผม ซ่ อมเครื่องใช้ไฟฟูาและบริการน้า
ดื่มแก่ชุมชน ครั้งที่ 1 วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ตรวจสุขภาพชุมชน X-Ray ปอด จานวน 1
ครั้ง
2. SCG ชุมชนสัมพันธ์สัญจร TL KW
3. Community Improvement สร้างอาชีพนักเรียนเพาะเห็ดภูฏ าน, สร้างอาชีพ
ชุมชน ทาขนม น้าสมุนไพร, สร้าง/สอน อาชีพชุมชน-โรงเรียน เพาะกล้าพันธุ์ต้นไม้ขาย และ
สอนอาชีพนักเรียนตัดผม
4. SCG School Partner โรงเรียนวัดเรือแข่ง และโรงเรียนวัดหนองคณฑี
5. STL การจ้างแรงงานคนพิการในพื้นที่ชุมชนสัมพันธ์
6. OCOP @ STL STL ชักชวนชุมชนให้มาร่วมทาโครงการปรับปรุงชุมชนด้วยกัน
7. SCG ปันโอกาสวาดอนาคต สร้างศูนย์เรียนรู้ , สอนอาชีพเกษตรอินทรีย์ ผักปลอด
สารพิษ ผักหวานปุา, มะขามเทศ, กล้วยน้าว้า, ผักสวนครัว
8. คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ มอบเตียง/รถเข็น/ถุงยังชีพผู้ปุวยติดเตียง

- เอกสารแนบที่ 2.23
กิ จ กรรมชุ ม ชนสั ม พั น ธ์
โรงงานเขาวงระหว่างเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2561
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
8. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) ปฏิบัติตามมาตรการโครงการปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม
ดังนี้
8.10 ผนวกการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการปรับคุณภาพของเสีย
รวมเข้าในแผนงานมวลชนสัมพันธ์ของโรงงานปูนฯ ควบคู่ไปกับ
กิจ กรรมชุมชนสัมพันธ์แ ละกิจ กรรมด้า นบริก ารสังคมเพื่อ ให้
ชุมชนอย่างน้อยคือผู้นาชุมชนได้รับทราบ และมีความเข้าใจใน
โครงการ

รายละเอียดการปฏิบัติ

เอกสารอ้างอิง

- โครงการได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าชมกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์และการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2561 มีคณะผู้สนใจ ดังนี้
1. วันที่ 17 มีนาคม 2561 ชมรมองค์กรนิสิตนักศึกษากฎหมายแห่งเอเชีย คณะ
นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาค 1

- ภาพที่ 2.55 การเข้ า เยี่ ย มชม
โรงงานจากบุคคลภายนอก
- เอกสารแนบที่ 2.27 ประกาศการ
แ ต่ ง ตั้ ง คณะ ก ร รมก า ร ติ ด ตา ม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
และรายงานการประชุ ม ประจ าปี
2561
- เอกสารแนบที่ 2.25 หนังสือตอบ
รับการขอเยี่ยมชมและศึก ษาดูง าน
ของโรงงาน

ปฏิบัติตามมาตรการโครงการปรับปรุงและเพิ่ม ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานฯ
8.11 จัดให้มีแผนผังรับเรื่องราวจากภายนอกเพื่อให้ประชาชน - โครงการได้จัดให้มีช่องทางและกระบวนการในการรับข้อร้องเรียนจากชุมชน - เอกสารแนบที่ 2.28 สาเนาคู่มือ
และหน่วยงานภายนอกโรงงานสามารถที่จะร้องเรียนผ่านทาง ภายนอกพื้นที่โครงการ ผ่านทุกหน่วยงานของทางโครงการ ซึ่งจะดาเนินการตาม วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ เรื่ อ งการสื่ อ สาร
หน่วยงานภายในโรงงานตามขั้นตอน
คูม่ ือวิธีการปฏิบัติ เรื่องการสื่อสาร (PM045) ซึ่งในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน (PM045)
2561 ยังไม่มีข้อร้องเรียนจากการดาเนินกิจกรรมของโครงการ
8.12 จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและเจ้าหน้าที่ ตลอด 24
ชั่วโมง พร้อมทั้งมีปูายและหมายเลขโทรศัพท์ติดไว้ให้มองเห็น
ชั ด เจน เพื่ อ รั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นและประสานงานแก้ ไ ขตาม
สถานการณ์
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดการปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง
9. ด้ า นอาชี ว อนามั ย และ ปฏิบัติตามมาตรการโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ดังนี้
9.1 จัดให้มีระบบระบายอากาศเฉพาะที่ (Local Ventilation) - โครงการจัดให้มีระบบระบายอากาศเฉพาะที่ (Local Ventilation) บริเวณ - ภาพที่ 2.56 ระบบระบายอากาศ
ความปลอดภัย
ภายในโรงงานให้ เ หมาะสมควรแยกระบบที่ มี ฝุ น ออกจาก
คนงาน และก าชับ ให้ คนงานสวมอุ ป กรณ์ปู อ งกันฝุุน เช่น ที่
แผนกบดวัตถุดิบ แผนกเผาปูน แผนกปูนเม็ด แผนกบรรจุถุ ง
ปูนซีเมนต์ และบริเวณลานกองถ่านหิน เป็นต้น

9.2 ใช้อุปกรณ์ดูดฝุุนเพื่อทาความสะอาดพื้นโรงงาน แทนการ
ใช้ไม้กวาดในอาคารที่มีฝุนฟุูงมาก
9.3 ใช้หลักการลดระดับเสียงจากที่แหล่งกาเนิดเป็นอันดับแรก
หากไม่สามารถใช้วิธีทางวิศวกรรมได้ต้องกาหนดให้คนงานใช้
เครื่ อ งปู อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คล เช่ น ปลั๊ ก ลดเสี ย ง (Ear
Plugs) หรือครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) ในบริเวณที่มีเสียงดัง
เกิน 90 dB(A) เช่น บริเวณเครื่องอัดลม แผนกบดละเอียด
วั ต ถุ ดิ บ เครื่ อ งระบายความร้ อ นปู น เม็ ด และแผนกบด
ปูนซีเมนต์ เป็นต้น
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ต่างๆ ภายในโรงงาน เช่น บริเวณหม้อบดปูนซีเมนต์ แผนกบรรจุปูนถุง บริเวณ
อาคารพัสดุ และภายในห้ อ งควบคุมการผลิต รวมถึงมีก ารติดตั้งพัดลมหรือ
ออกแบบช่อ งประตูของอาคารฝั่งตรงข้า มให้ เป็นแนวเดียวกัน เพื่อ ให้ มีก าร
ระบายอาก าศผ่ า นเข้ า ออกได้ โ ดยตรง และจั ด ให้ มี ห้ อ งพั ก ที่ ติ ด ตั้ ง
เครื่อ งปรั บ อากาศตามกระบวนการผลิต ต่า งๆ ให้ พ นัก งานปฏิบั ติ งาน เพื่ อ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุุนและเสียงดัง นอกจากนี้ ทางโครงการได้มีการกาชับให้
พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ปูองกันฝุุนขณะปฏิบัติงานในบริเ วณที่มีฝุน เช่น แผนก
บดวัตถุดิบ แผนกเผาปูน เป็นต้น
- โครงการจัดให้มีรถดูดฝุุน สาหรับใช้ทาความสะอาดบริเวณภายในโรงงานแทน
การใช้ไม้กวาด เพื่อปูองกันการฟุูงกระจายของฝุุน
- โครงการมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ลดเสียงให้แก่พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานอยู่
ในบริเวณที่มีเสียงดังเกิน 90 dB(A) อย่างเพียงพอที่เบิกได้ทันทีที่คลังพั สดุและ
จุดจ่ายอุปกรณ์ลดเสียงภายในเขตการผลิต โดยอุปกรณ์ลดเสียง ชนิดปลั๊กลด
เสียง (Ear Plugs) สามารถลดระดับเสียงได้ 20 dB (A) และครอบหูลดเสียง
(Ear Muffs) สามารถลดระดับเสียงได้ 25 dB (A)

เฉพาะที่
- ภาพที่ 2.57 ห้องทางานที่ติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ

- ภาพที่ 2.4 รถดูดฝุุนประจาโรงงาน
- ภาพที่ 2.37 Stock อุปกรณ์ปูองกัน
อันตรายส่วนบุคคล
- ภ า พที่ 2 . 58 พ นั ก งา น สว มใ ส่
อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล
- ภาพที่ 2.59 จุดจ่ายอุปกรณ์ลดเสียง
ภายในเขตการผลิต
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดการปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง
9. ด้านอาชีวอนามัยและ 9.4 ติดตั้งระบบระบายความร้อนและทาอุปกรณ์ปิดบังการแผ่รังสีความ - โครงการมีการติดตั้งระบบระบายความร้อนโดยการเปุาลมบริเวณหม้อเผาและ - ภาพที่ 2.60 พนักงานสวมใส่ชุด
ร้อนจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงหรือแยกคนงานออกจากบริเวณที่มีความ หม้ อ เย็ น อี ก ทั้ ง ยั ง ได้ ติ ด ตั้ ง แผงฉนวนปิ ด บั ง การแผ่ รั ง สี ค วามร้ อ นจาก ปูองกันความร้อน
ความปลอดภัย(ต่อ)

ร้อนเช่น ที่เตาเผาปูน ระบบระบายความร้อนของปูนเม็ดที่ Preheater แหล่งก าเนิดมาบั ง บริเวณที่อ าจมีพ นัก งานที่ ทางานโดยสัม ผัสกับ ความร้อ น - ภาพที่ 2.61 ฉนวนปิ ด บั ง การ
และที่ บั นไดทางเดิ นเตาเผา เป็ น ต้น ทางโรงงานควรจั ด หาอุ ป กรณ์ นอกจากนี้ทางโครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ปูองกันความร้อนให้กับพนักงานที่ แผ่รังสีความร้อน
ปูองกันความร้อนให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง ปฏิบตั ิงานอยู่ในบริเวณที่มีความร้อนสูง
ซึ่ ง ได้ แ ก่ ชุ ด แต่ ง กาย รองเท้ า และถุ ง มื อ ส าหรั บ ปู อ งกั น ความร้ อ น
นอกจากนี้ให้พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง ผลัดเปลี่ยนเวร
กันบ่อยขึ้น
9.5 จัดให้มีปูายหรือเครื่องหมายแสดงเขตที่มีฝุนมาก เสียงดังและความ - โครงการจั ดให้ มี ปู ายเตือนอันตรายในบริเวณที่มีเสียงดัง และความร้อ นสูง - ภาพที่ 2.36 ปูายเตือนบริเวณที่
ร้อ นสูงเพื่อ ให้ คนงานที่ จ ะเข้ า ไปในบริเวณที่มี ปู า ย หรือ เครื่อ งหมาย พร้อมทั้งจัดให้มีปูายบังคับให้สวมใส่อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล
ต้ อ ง ส ว ม ใ ส่ อุ ป ก ร ณ์ ปู อ ง กั น
ดังกล่าวต้องสวมอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล
อันตรายส่วนบุคคล
9.6 จัดให้มีการอบรมคนงาน พนักงาน ทั้งระดับบังคับบัญชาและระดับ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรู้ต่างๆ ในกระบวนการผลิต อันตรายจากการ
ทางาน การใช้อุ ป กรณ์ปู อ งกันอั นตรายส่ว นบุ คคล การปฏิบั ติตั ว ใน
ระหว่างการทางาน การปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน การดับเพลิง การปฐม
พยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนงานใหม่ทุกคน
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- โครงการได้ดาเนินการจัดอบรมความปลอดภัยเบื้องต้นให้ กับพนักงานและ
ผู้รับเหมาทุกคน เป็นประจาทุกปี ซึ่งระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 มี
การจัดอบรม เช่น
- วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 จัดอบรมหลักสูตร ขับรถงาอย่างปลอดภัย
- สาหรับการอบรมด้านความปลอดภัย เรื่อ งอื่นๆ จะมี ก ารขออนุมัติ แต่ละ
หลัก สูต รตามความเห็ นควรของเจ้ า หน้า ที่ค วามปลอดภัย ระดับ วิช าชีพ ของ
โครงการ

- เอกสารแนบที่ 2.29 สาเนาใบ
ข อ อ นุ มั ติ จั ด ฝึ ก อ บ ร ม ด้ า น
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ระหว่า งเดือ นมกราคม-มิถุนายน
2561
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดการปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง
9. ด้ า นอาชี ว อนามั ย และ 9.7 จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยและปรับปรุงสภาพการ - โครงการได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ซึ่งมีหน้าที่ - เอกสารแนบที่ 2.30 หนังสือแต่งตั้ง
ทางานภายในโรงงานโดยมีอานาจหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้พนักงาน ในการจัดการ ควบคุมสภาพการทางานให้ปลอดภัย รวมถึงมีการกาหนด คณะกรรมการและแผนงานประจ าปี
ความปลอดภัย (ต่อ)

ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย มากที่สุดมีบทลงโทษสาหรับ กฎระเบียบและบทลงโทษด้านความปลอดภัย โดยมีการประชุมติดตามผล 2561 ของคณะกรรมการความปลอดภัย
คนงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบมีการพิจารณาความดีความชอบ ทุกเดือน นอกจากนี้โครงการจัดให้มีการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานที่ให้ความ อาชี วอนามั ยและสภาพแวดล้ อมในการ
หากคนงานให้ความร่วมมือดี
ร่วมมือที่ดีผ่านโครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ทางานและตัวอย่างรายงานการประชุม
9.8 การคัดเลือกบุคคลเข้าทางานจะมีการตรวจสุขภาพของคนงาน
ก่อนรวมถึงการตรวจเฉพาะ เช่น การตรวจเกี่ยวกับระบบทางเดิน
หายใจ สมรรถภาพการได้ยิน เพื่อให้ทราบสถานะสุขภาพเบื้องต้น
และสามารถคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับงานด้วย
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- โครงการมีการคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน โดยมีการตรวจสุขภาพพนักงาน
ใหม่ทุก คนก่อ นเข้ า ปฏิบั ติงาน โดยก าหนดให้ มีก ารตรวจร่า งกายทั่ว ไป
สมรรถภาพปอด เอ็กซเรย์ปอด และสมรรถภาพการได้ยิน เพื่อให้ทราบ
สถานะสุขภาพเบื้อ งต้น และสามารถคัดเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับงาน
ด้วย
9.9 จัดให้มีสถานพยาบาลของโรงงาน โดยมีแพทย์ พยาบาล และ - โครงการจัดให้มีสถานพยาบาลและมีพยาบาลประจาอยู่ตลอด 24 ชม.
รถพยาบาลอยู่ประจา
ส าหรั บ แพทย์ จ ะอยู่ ป ระจ าในเวลา 07.30-16.30 น. และจั ด ให้ มี
รถพยาบาล เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชม.
สามารถนาส่งโรงพยาบาลได้ทันที

- เอกสารแนบที่ 2.31 คู่มือการคัดเลือก
พนัก งาน และแบบฟอร์มตรวจสุข ภาพ
ของพนักงานแรกเข้า

9.10 จัดให้มีน้าดื่มที่สะอาด ห้องน้า ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ และมี
จานวนพอเพียงกับ พนักงาน รวมทั้งจัดหาที่พักอาศัยให้พ นัก งาน
พร้อมบริการทางด้านสาธารณูปโภคต่างๆสวัสดิการทางด้านต่างๆ
การจัดรถบริการรับส่งพนักงาน เป็นต้น

- ภาพที่ 2.64 ตู้ บ ริ ก ารน้ าดื่ มภายใน
โครงการ
- ภาพที่ 2.65 ห้ อ งน้าที่ถู ก สุข ลัก ษณะ
ภายในโครงการ
- ภาพที่ 2.66 รถรับส่งพนักงาน

- โครงการได้จัดเตรียมน้าดื่มที่สะอาด ห้องน้า ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะไว้
ตามจุดต่างๆ เพื่อให้บริการแก่พนักงานและผู้มาติดต่ออย่างพอเพียง เช่น
ในบริ เ วณโรงอาหาร อาคารส านั ก งาน จุ ด รั บ -ส่ ง ปู น ซี เ มนต์ และ
ห้องควบคุมกระบวนการผลิต เป็นต้น รวมทั้งจัดหาที่พักอาศัยให้พนักงาน
พร้อมบริการทางด้านสาธารณูปโภคต่างๆ นอกจากนี้ยังจัดให้มีสวัสดิการ
รถรับ-ส่งพนักงาน

- ภาพที่ 2.62 สถานพยาบาลประจ า
โครงการ
- ภาพที่ 2.63 รถพยาบาลประจ า
โครงการ
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดการปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง
9.ด้ านอาชี วอนามัย และ ปฏิบัติตามมาตรการโครงการปรับคุณภาพของเสียรวม ดังนี้
9.11 จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย และปรับปรุงสภาพการทางาน - โครงการได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ รวมทั้งมี - เอกสารแนบที่ 2.30 หนังสือ
ความปลอดภัย(ต่อ)
ภายในโรงงานโดยมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้ พนัก งานปฏิบั ติตาม แผนการดาเนินงานด้า นอาชีว อนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อ ม
กฎระเบียบความปลอดภัยมากที่สุด มีบทลงโทษสาหรับคนงานที่ไม่ปฏิบัติ ประจาปี 2561 และมีการตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นประจาทุกเดือน
ตามกฎระเบียบ และมีการพิจารณาความดีความชอบหากคนงานให้ความ เช่น ประตูขา้ งกองแกลบและ Bag Filter, อาคาร Cyclon และ WHG
ร่วมมือดี
 ข้ อ บกพร่ อ งแรก คื อ ประตู มี ร อยโดนชนช ารุ ด เสี ย หาย ไม่
สามารถปิด Lock ได้
 ข้อบกพร่องที่สอง คือ มีลวด และเหล็กอยู่ที่ราวบันได
 ข้อบกพร่องที่สาม คือ ชั้น Turbine Generator กระเบื้องพื้น
แตกหลานแผ่น
ทั้งนี้หากพบพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ จะมีการตักเตือนหรือมี
บทลงโทษตามความเหมาะสม
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แต่งตั้งคณะกรรมการและแผนงาน
ประจาปี 2561 ของคณะกรรมการ
ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้ อ มในการทางานและ
ตัวอย่างรายงานการประชุม
- เ อกส า ร แ นบ ที่ 2 . 3 2 แ บ บ
รา ย งา นก า ร ตร ว จ สอ บ ค ว า ม
ปลอดภัย
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดการปฏิบัติ
9. ด้ า นอาชี ว อนามั ย และ ปฏิบัติตามมาตรการโครงการปรับคุณภาพของเสียรวม ดังนี้
9.12. กรณีที่ลาเลียงและปูอนวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภท LSSW และ - โครงการได้มีการดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดไว้ดังต่อไปนี้
ความปลอดภัย (ต่อ)

MLSW เข้าหม้อเผาที่บริเวณ Riser Pipe โดยใช้คนงาน ควรมี
มาตรการดังนี้
- โครงการได้จัดให้จุ ดปฏิบัติงานปูอนวัสดุที่ไม่ใช้แล้วบริเวณ Riser Pipe
- จุดที่ปฏิบั ติงานควรเป็ นจุดที่มีก ารระบายอากาศดี หรือมีพัดลม เป็นบริเวณเปิดโล่งมีลมพัด และอากาศถ่ายเทได้ดี อีกทั้งยังได้กั้นพื้นที่เป็น
ช่วยการระบายอากาศ
สัดส่วนอย่างชัดเจน
- คนงานที่ปฏิบัติงานปูอนวัสดุที่ไม่ใช้แล้วบริเวณ Riser Pipe กาหนดให้ใส่
- คนงานจะต้องสวมชุดที่เหมาะสม รัดกุม ใช้เสื้อผ้า ที่มีคุณสมบั ติ ชุดปฏิบัติงานที่รัดกุม เช่น ที่กรองฝุุน รองเท้านิรภัย ถุงมือกันความร้อน
ระบายความร้อนได้ดี
ชุดกันความร้อน และหน้ากากปูองกันฝุุนร้อน เป็นต้น
- คนงานต้ อ งสวมใส่ อุ ป กรณ์ ปู อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คลอย่ า งน้ อ ย
- คนงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล อย่างน้อย ประกอบด้วยรองเท้าหุ้มส้น หมวกแข็ง ถุงมือ
ประกอบด้วยรองเท้าหุ้มส้น หมวกแข็ง ถุงมือ
- ในบริเวณที่ปฏิบัติงานแต่ละจุดจัดให้มีพนักงานอย่างน้อย 2 คน
- การทางานในแต่ละจุด แต่ละบริเวณควรมีคนงานอย่างน้อย 2 คน - โครงการจัดกะการทางานของพนักงาน โดยกาหนดกะละ 8 ชั่วโมง แต่
- จัดให้มีระยะเวลาทางานที่เหมาะสม โดยควรให้มีการสับเปลี่ยน การปู อ นของเสี ย ส่ ว นใหญ่ จ ะท าการปู อ นในช่ ว งเวลาเดี ย วเท่ า นั้ น คื อ
อย่างน้อย 3 กะต่อวัน
ระหว่างเวลา 7.30-16.30 น. ของแต่ละวัน
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เอกสารอ้างอิง
- ภาพที่ 2.67 จุดปฏิบัติงานปูอนวัสดุที่
ไม่ใช้แล้ว เปิดโล่ งอากาศถ่ายเทและกั้น
เป็นสัดส่วนชัดเจน
- ภาพที่ 2.60 พนักงานสวมใส่ชุดปูอง
กันความร้อน
- เอกสารแนบที่ 2.11 ส าเนาคู่ มื อ
วิธี ก ารปฏิ บั ติ ง าน เรื่ อ งมาตรฐานการ
ท างานในกระบวนการเผาปู น KW.1
(G-WI-KK001) (การควบคุมการปูองกัน
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว)
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
9. ด้านอาชีวอนามัยและ 9.13 มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการจัดการถังเก็บของเสียที่เป็ น
ของเหลวดังนี้
ความปลอดภัย (ต่อ)

- ถังเก็บของเสียที่เป็นของเหลว ออกแบบตามมาตรฐาน API 650 โดยมี
ข้อกาหนดของวัสดุความดัน และอุณหภูมิ เป็นไปตาม ANSI B31.3 และ
ANSI B31.4 สร้างอยู่บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในลานถังที่ล้อมรอบ
ด้วยคันกรีต (Bund Wall) ความกว้าง 15.3 เมตร ยาว 48.8 เมตร
(แบ่งเป็น 3 พื้นที่ย่อย ความยาวพื้นที่ ละประมาณ 16 เมตร) สูง 1 เมตร
ความจุ 745 ลบ.ม. ถัดจาก Bund Wall ออกมาเป็นรั้วเหล็กโปร่งล้อ มรอบ
และคูระบายน้าโดยรอบ ทั้งนี้การจัดวางผังและระบบท่อเป็นไปตาม NFPA
30: Flammable and Combustible Liquid Code
- บริ เวณลานถั งกั ก เก็บ อยู่ ในพื้ นที่ เ ฉพาะห่ า งจากแหล่ง ความร้ อ นและ
ประกายไฟ
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รายละเอียดการปฏิบัติ

เอกสารอ้างอิง

- โครงการได้จัดให้มีมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในการจัดการถังเก็บ
ของเสียที่เป็นของเหลว ดังนี้
- ปัจจุ บันโครงการได้ดาเนินการสร้างถั งเก็บ ของเสียที่เป็นของเหลว
ทั้งหมด 4 ถัง จากที่ได้รับความเห็ นชอบทั้งหมด 12 ถัง ซึ่งอยู่ในตาม
มาตรการที่กาหนด และได้ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และเครื่องจักรให้อยู่
ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อปูองกันไม่ให้มีการรั่วไหล อีกทั้ง ยังจัดให้มีการ
สร้างขอบกั้นคอนกรีต (Bund Wall) ความกว้าง 21.2 เมตร ยาว 28
เมตร สูง 1.4 เมตร ความจุ 432.88 ลบ.ม ซึ่งเพีย งพอในการรองรั บ
ของเหลว กรณีเกิดเหตุรั่ว หกล้น ของถังเก็บของเสียที่เป็นของเหลวทั้ง 4
ถั ง รวมถึ ง จั ด ให้ มี รั้ ว เหล็ ก โปร่ ง ล้ อ มรอบทั้ ง 4 ด้ า นบริ เ วณพื้ น ที่
นอกจากนี้บริเวณด้านนอกรั้วยังจัดให้มีรางระบายน้าและบ่อดักไขมัน อีก
ด้วย
- บริเวณลานถั งกักเก็บอยู่ห่ า งจากสายการผลิตหลักประมาณ 1,200
เมตร และมีการติดตั้งปูายเตือนห้ามสูบบุหรี่และห้ามทาให้เกิดประกาย
ไฟ

- ภาพที่ 2.28 ตะแกรงดักขยะและ
บ่อดักไขมัน บริเวณถังกักเก็บของเสีย
ที่เป็นของเหลว
- ภาพที่ 2.68 สภาพบริ เ วณถั ง กั ก
เก็ บ ของเสี ย ที่ เ ป็ น ของเหลวและ
Bund Wall รอบถังกักเก็บ
- ภาพที่ 2.69 ปูายเตือนห้ามสูบบุหรี่
และทาให้ เกิดประกายไฟบริเวณถั ง
เก็บของเสียที่เป็นของเหลว
- ภาพที่ 2.70 ที่พัก สูบบุ หรี่บ ริเวณ
ถังเก็บของเสียที่เป็นของเหลว
- ภาพที่ 2.71 Lay out Area SF
Plant KW. บริเวณถังเก็บของเสียที่
เป็นของเหลว
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
9.ด้านชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติ

เอกสารอ้างอิง

- มีระบบตรวจจับเพลิงไหม้ติดตั้งในบริเวณลานถัง ประกอบด้วย Heat
Detector, Flame Detector ซึ่งจะส่งสัญญาณเตือนไปยังศูนย์
ควบคุมการผลิต (CCR) และห้อ งควบคุมของระบบถั งเก็บของเสีย ที่
เป็นของเหลว

- ติดตั้งระบบดับเพลิง Heat Detector และ Flame Detector หัวฉีด ระบบ
หัวกระจายน้า-โฟม และ Senser จับความร้อน ซึ่งจะส่งสัญญาณเตือนไปยัง
ศูนย์ควบคุมการผลิต (CCR) และห้องควบคุมของระบบถังเก็บของเสียที่เป็น
ของเหลว

- ภาพที่ 2.72 Sensor จับ ความ
ร้ อ นบริ เ วณถั ง เก็ บ ของเสี ย ที่ เ ป็ น
ของเหลว
- ภาพที่ 2.73 หัวฉีด และระบบหัว
กระจายน้า-โฟม บริเวณถังเก็บของ
เสียที่เป็นของเหลว

- อุปกรณ์ที่ใช้ในบริเวณลานถังเก็บของเสียที่เป็นของเหลวไวไฟเป็ น - โครงการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในบริเวณลานเก็บของเสียที่เป็นของเหลวไวไฟ
ชนิด Explosion Proof ตาม NFPA 70 โดยอยู่ระดับ EX D LL C T6 เป็นชนิด Explosion Proof ตาม NFPA 70 โดยอยู่ระดับ EX D LL C T6
ตามมาตรฐาน IEC (International Electrotechnical Commission ตามมาตรฐาน IEC กาหนด
Standards for Hazardous Locations)

- ภาพที่ 2.74 ถังเก็บโฟมบริเวณถัง
กักเก็บของเสียที่เป็นของเหลว
- ภาพที่ 2.75 ถั งดับ เพลิงมือ ถื อ
ภ า ย ใน บ ริ เว ณต่ า ง ๆ ร อ บ พื้ น ที่
โครงการ

9.14 มี ร ะบบดั บ เพลิ ง ติ ด ตั้ ง ที่ บ ริ เ วณลานถั ง และบริ เ วณติ ด ตั้ ง
เครื่องจักรสาหรับสูบถ่าย ดังนี้
- ระบบดับเพลิงด้วยโฟม เป็นไปตาม NFPA 11 : Standard for Low
Expansion Foam และมีถังเก็บโฟมขนาดความจุ 500 ลิตร จานวน 2
ถัง สาหรับใช้ดับเพลิงที่เกิดบริเวณถังเก็บของเสียที่เป็นของเหลว

- ภาพที่ 2.74 ถังเก็บโฟมบริเวณถัง
กักเก็บของเสียที่เป็นของเหลว
- ภาพที่ 2.76 ระบบดั บ เพลิ ง ด้ ว ย
โฟมแบบเคลื่อนย้ายได้
- ภาพที่ 2.77 รถดับ เพลิงประจ า
โครงการ

โครงการได้มีการดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดไว้ดังนี้
- โครงการได้มีการติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยโฟมบริเวณถังเก็บของเสียที่เป็น
ของเหลว โดยขนาดความจุ 700 ลิตร อีกทั้งมี Mobile Foam จานวน 2 ถัง
ขนาดรวม 240 ลิตร ซึ่งเพียงพอสาหรับใช้ดับเพลิงกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน บริเวณ
ถั งเก็บ ของเสีย ที่เป็ น ของเหลว นอกจากนี้ ยังมีรถดับ เพลิงประจ าโครงการ
เตรียมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

- ติดตั้งหัวฉีดน้า-โฟม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว ที่บริเวณถังเก็บ - มี ก ารติ ด ตั้ ง หั ว ฉี ด น้ า-โฟม ขนาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลาง 2.5 นิ้ ว ที่ บ ริ เ วณ - ภาพที่ 2.73 หัวฉีด และระบบหัว
ของเสียที่เป็นของเหลว
ถังเก็บของเสียที่เป็นของเหลว
กระจายน้า-โฟม บริเวณถังเก็บของ
เสียที่เป็นของเหลว
- มีระบบหัวกระจายน้า/โฟม ติดตั้งบริเวณเครื่องสูบ และบริเวณที่จอด - มีการติดตั้งหัวกระจายน้า/โฟม บริเวณที่จอดรถบรรทุกขนส่งของเสียที่เป็น
รถบรรทุกขนส่งของเสียที่เป็นของเหลว
ของเหลว
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติ

เอกสารอ้างอิง

9. ด้ า นอาชี ว อนามั ย และ - มีระบบ Water Spray เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA - มีการติดตั้งระบบ Water Spray เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 15 : Standard for - ภาพที่ 2.73 หั ว ฉี ด และระบบหั ว
15 : Standard for Water Spray Fixed System for Water Spray Fixed System for Fire Protection โดยมีระบบพ่นน้ารอบถังเก็บของ กระจายน้า-โฟม บริเวณถังเก็บของเสียที่
ความปลอดภัย(ต่อ)
Fire Protection โดยมีระบบพ่นน้ารอบถังเก็บของเสียที่
เป็นของเหลวทุกถั ง เพื่อลดความร้อนกรณีที่เกิดเพลิง
ไหม้บริเวณใกล้เคียง
- มีเครื่องสูบน้าดับเพลิง สามารถสูบได้ 200 แกลลอน/
นาที แรงดันน้า 11 บาร์ จานวน 1 เครื่อง
- มี เ ครื่ อ งสู บ น้ าดั บ เพลิ ง ขนาด 750 แกลลอน/นาที
แรงดันน้า 7 บาร์ จานวน 1 เครื่อง
- มีเครื่อ งสูบ น้าดับ เพลิงขนาด 1,000 แกลลอน/นาที
แรงดันน้า 7 บาร์ จานวน 1 เครื่อง

เสียที่เป็นของเหลวทุกถัง เพื่อลดความร้อนกรณีที่เกิดเพลิงไหม้บริเวณใกล้เคียง

- โครงการได้มีก ารติดตั้ง เครื่อ งสูบ น้าดับ เพลิงประจ าจุ ด ต่า งๆ ของพื้นที่โ ครงการ
ดังต่อไปนี้
1. เครื่องสูบน้าดับเพลิงขนาด 1000 แกลลอน/นาที แรงดัน 16 บาร์ บริเวณบ่อพัก
น้าซีเมนต์ขาว
2. เครื่องสูบน้าดับเพลิงขนาด 750 แกลลอน/นาที แรงดัน 7 บาร์ บริเวณอาคาร
กระจายสินค้า
3. เครื่องสูบน้าดับเพลิงขนาด 400 แกลลอน/นาที แรงดัน 14 บาร์ บริเวณอาคาร
ประปาเขาวง
4. เครื่องสูบน้าดับเพลิงขนาด 660 แกลลอน/นาที แรงดัน 4 บาร์ บริเวณอาคาร
หม้อบดซิเมนต์ 3
9.15 มีมาตรการในการปูองกันอุบัติเหตุระหว่างการสูบ - โครงการได้กาหนดมาตรการเพื่อปูองกันอุบัติเหตุระหว่างการสูบถ่ายอย่างถู กต้องทุก
ถ่าย ดังนี้
ขั้นตอนอย่างครบถ้วน ตามคู่มือ วิธีการ เรื่อง การจัดการเหตุฉุกเฉิน (PM 047) โดยได้
- ตรวจสอบสภาพท่อสาหรับขนถ่ายของเสีย ให้อยู่ใน
ดาเนินการต่างๆ เช่น
สภาพดีพร้อมใช้งาน
1. มีการตรวจสอบสภาพท่อสาหรับขนถ่ายของเสีย ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน
- จัดพนักงานควบคุมดูแลการสูบถ่ายของเสียที่เป็น
ตลอดเวลา
ของเหลวเข้าสู่ถังกักเก็บให้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
2. ได้จัดพนักงานควบคุมดูแลการสูบถ่ายของเสียที่เป็นของเหลวเข้าสู่ถัง กักเก็บให้มี
ครบถ้วนทุกขั้นตอน ทั้งการต่อท่อ การต่อสายดิน เป็น
การปฏิบัติงานอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอน ทั้งการต่อท่อ การต่อสายดิน เป็นต้น
ต้น
โดยประจาปี 2561 ได้วางแผนการซ้อมในเดือนสิงหาคม 2561 และล่าสุดได้ทาการ
ซ้อมระงับสถานการณ์ฉุกเฉินและ AQ รั่วไหลที่ S/F Plant เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
2560
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เป็นของเหลว

- ภาพที่ 2.78 เครื่ อ งสู บ น้ าดั บ เพลิ ง
บริเวณบ่อพักน้าซีเมนต์ขาว
- ภาพที่ 2.79 เครื่ อ งสู บ น้ าดั บ เพลิ ง
บริเวณโรงผลิตถุงกระดาษ
- ภาพที่ 2.80 เครื่ อ งสู บ น้ าดั บ เพลิ ง
บริเวณประปา
- ภาพที่ 2.81 เครื่ อ งสู บ น้ าดั บ เพลิ ง
บริเวณบดซีเมนต์เขาวง

- เอกสารแนบที่ 2.33 สาเนาคู่มือวิธีการ
เรื่อง การจัดการเหตุฉุกเฉิน (PM 047)
- เอกสารแนบที่ 2.34 สรุปแผนการซ้อม
สถานการณ์ฉุกเฉิน ประจาปี 2561
- เอกสารแนบที่ 2.29 สาเนาใบขออนุมัติ
จั ดฝึก อบรมด้า นอาชีว อนามัย และความ
ปลอดภัย
- ภาพที่ 2.82 สภาพท่อสูบถ่ายของเสีย
- เอกสารแนบที่ 2.40 รายงานการซ้อม
แผนฉุ ก เฉิ นและอพยพ กรณีส ารเคมีห ก
รั่วไหลที่ SF Plant
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดการปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง
9. ด้ า นอาชี ว อนามั ย และ 9.16 มีมาตรการในการปูองกันและลดผลกระทบจากการรั่วไหลของของ - โครงการได้กาหนดมาตรการเพื่อปูองกันและลดผลกระทบจากการรั่วไหล - ภาพที่ 2.84 ถังรอมีลดูดซับ
เสียทีเ่ ป็นของเหลว ดังนี้
ของของเสี ย ที่เ ป็ น ของเหลวตามคู่ มือ วิ ธีก าร เรื่อ ง การจั ด การเหตุฉุ ก เฉิ น บริ เ วณลานถั ง กั ก เก็ บ ของเสี ย ที่
ความปลอดภัย (ต่อ)
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- จัดเตรียมฝุุน Raw Meal หรือวัสดุดูดซับ เช่น ผ้า ไว้ในบริเวณใกล้ลาน
ถังเก็บของเสียที่เป็นของเหลว ในกรณีที่เกิดการหกรั่วไหลใช้วัสดุที่เตรียม
ไว้ดูดซับ สารที่รั่ว ไหล จากนั้นเก็บ กวาดใส่ถุ ง หรือ ภาชนะ กรณี Raw
Meal นาไปผสมในกองวัตถุดิบ กรณีใช้ผ้านาใส่ถุงนาไปกาจัดโดยเผาใน
หม้อเผาปูน
- มีบ่อดักไขมันระหว่างคูระบายน้ารอบลานถัง กับระบบระบายน้าของ
โรงงานปู นเพื่อ ปู อ งกันกรณีใดๆ ที่ มีก ารหกรั่ว ไหลของของเสีย ที่เป็ น
ของเหลวนอก Bund Wall ลงสู่คูระบายน้า

(PM047) โดยได้ดาเนินการต่างๆ เช่น
- มีการจัดเตรียมฝุุน Raw Meal ไว้ในบริเวณใกล้ลานถังเก็บของเสียที่เป็น
ของเหลว และในกรณีที่เกิดการหกรั่วไหลให้ ใช้วัสดุที่เตรีย มไว้ดูดซับสารที่
รั่วไหล จากนั้นเก็บกวาดใส่ถุงหรือภาชนะแล้วนาไปผสมในกองวัตถุดิบ

9.17 บริเวณลานถังกักเก็บของเสียที่เป็นของเหลวหากเกิดการรั่วไหล
ดาเนินการดังนี้
- กั้นแยกบริเวณที่มีการรั่วไหลโดยทันทีอย่างน้อย 25-30 เมตรโดยรอบ
และห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว
- ห้ามแตะต้องหรือเดินผ่านไปบนของเสียที่เป็นของเหลว
- ปูองกันไม่ให้ของเสียที่เป็นของเหลวนั้นไหลลงสู่ท่อระบายน้า
- ดูดซับของเสียที่เป็นของเหลวด้วยฝุุน Raw Meal ทราย ผ้าซับน้ามัน
สารอื่นที่ไม่ติดไฟโดยเร็ว

- โครงการได้กาหนดมาตรการ ในกรณีเกิดการรั่วไหลที่บริเวณลานถังกักเก็บ
ของเสียที่เป็นของเหลว เช่น
1. กั้นแยกบริเวณที่มีการรั่วไหลโดยทันทีอย่างน้อย 25-30 เมตร โดยรอบและ
ห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว
2. ห้ามแตะต้องหรือเดินผ่านไปบนของเสียที่เป็นของเหลว
3. ปูองกันไม่ให้ของเสียที่เป็นของเหลวนั้นไหลลงสู่ท่อระบายน้า
4. ดูดซับของเสียที่เป็นของเหลวด้วยฝุุน Raw Meal ทราย ผ้าซับน้ามัน สาร
อื่นที่ไม่ติดไฟโดยเร็ว

เป็นของเหลว
- เอกสารแนบที่ 2.33 ส าเนา
คู่มือวิธีการ เรื่อง การจัดการเหตุ
ฉุกเฉิน (PM047)

- โครงการมีบ่อดักไขมันระหว่างคูระบายน้ารอบลานถัง กับระบบระบายน้า - ภาพที่ 2.28 ตะแกรงดั ก ขยะ
ของโรงงานปูนซีเมนต์เพื่อปูองกันกรณีใดๆ ที่มีการหกรั่วไหลของของเสียที่เป็น และบ่อดักไขมันบริเวณถังกักเก็บ
ของเสียที่เป็นของเหลว
ของเหลวนอก Bund Wall ลงสู่คูระบายน้า

- ภาพที่ 2.68 สภาพบริเวณถัง
กั ก เก็ บ ของเสี ย ที่ เ ป็ น ของเหลว
และ Bund Wall รอบถังกักเก็บ
- ภาพที่ 2.84 ถั งรอมีลดูดซับ
บริ เ วณลานถั ง กั ก เก็ บ ของเสี ย ที่
เป็นของเหลว
- เอกสารแนบที่ 2.33 ส าเนา
คู่มือวิธีการ เรื่อง การจัดการเหตุ
ฉุกเฉิน (PM047)
โดยประจาปี 2561 ได้วางแผนการซ้อมในเดือนสิงหาคม 2561 และ - เอกสารแนบที่ 2.34 สรุ ป
ล่าสุดได้ทาการซ้อมระงับสถานการณ์ฉุกเฉินและ AQ รั่วไหลที่ S/F Plant เมื่อ แผนการซ้อมสถานการณ์ฉุ กเฉิ น
วันที่ 30 มิถุนายน 2560
ประจาปี 2561
- เอกสารแนบที่ 2.40 รายงาน
การซ้ อ มแผนฉุ ก เฉิ นและอพยพ
กรณี ส ารเคมี ห กรั่ ว ไหลที่ SF
Plant
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดการปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง
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่ 2.34 สรุ ป
9. ด้ า นอาชี ว อนามั ย และ
ของเหลวเกิดรั่วไหลหรือไฟไหม้
ซ้อมสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีถังเก็บของเสียที่เป็นของเหลวเกิดไฟไหม้ และจัดการ แผนการซ้อมสถานการณ์ฉุกเฉิน
ความปลอดภัย (ต่อ)

ฝึกซ้อมเป็นประจาทุกปี โดยประจาปี 2561 ได้วางแผนการซ้อมในเดือนสิงหาคม ประจาปี 2561
2561 และล่าสุดได้ทาการซ้อมระงับสถานการณ์ฉุกเฉินและ AQ รั่วไหลที่ S/F - เอกสารแนบที่ 2.40 รายงาน
Plant เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560
การซ้อ มแผนฉุ ก เฉิ นและอพยพ
กรณี ส ารเคมี ห กรั่ ว ไหลที่ SF
Plant

ปฏิบัติตามมาตรการโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานฯ
9.19 มี อุ ป กรณ์ ลดระดั บ เสี ย งที่แ หล่ง ก าเนิด เช่ น การปิ ด ครอบ
(Encapsulate) โดยเฉพาะเครื่องกังหันไอน้าและเครื่องกาเนิดไฟฟูา
9.20 จัดให้มีปูายเตือนบริเวณที่มีเสียงดังเกินกว่า 90 dB(A) พร้อม
กาหนดให้มีการสวมใส่อุปกรณ์ปูองกันเสียงดังอย่างเคร่งครัด

- โครงการได้ทาการติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียงที่เป็นแหล่งกาเนิดเสียงดังโดยใช้การปิด
ครอบที่บริเวณเครื่องกังหันไอน้าและเครื่องกาเนิดไฟฟูาตามที่มาตรการกาหนด
- โครงการจั ด ให้ มี ปู า ยเตื อ นบริ เ วณที่ เ สี ย งดั ง เกิ น กว่ า 90 dB(A) พร้ อ มทั้ ง
กาหนดให้พนักงานที่เข้าปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ปูองกันเสียงขณะปฏิบตั ิงาน
ทุกครั้ง
9.21 จัดเตรียมอุ ปกรณ์ปู องกันเสียงส่วนบุคคลให้กับพนักงานที่มี - โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ปูองกันอันตรายให้กับพนักงานที่จะปฏิบัติงานบริเวณ
การทางานในบริเวณที่มีเสียงดัง
โครงการ WHG โดยใช้ร่วมกับโรงงานปูนซีเมนต์ รวมทั้งได้จัดจุดจ่ายอุปกรณ์ลด
เสียงภายในเขตการผลิต
9.22 มีก ารติด ตั้ ง ฉนวนกั น ความร้ อ นบริ เวณอุ ป กรณ์ต่ า งๆ ของ - โครงการจัดตั้งฉนวนความร้อนที่อุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกาเนิด เพื่อปูองกันอันตราย
หน่วยผลิตไฟฟูาที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 54 องศาเซลเซียส
ที่เกิดจากความร้อนต่อผู้ปฏิบัติงาน

- ภาพที่ 2.34 อุ ป กรณ์ ค รอบ
แหล่งกาเนิดที่ก่อให้เกิดเสียงดัง
- ภาพที่ 2.36 ปูายเตือนบริเวณ
ที่ ต้ อ งสวมใส่ อุ ป กรณ์ ปู อ งกั น
อันตรายส่วนบุคคล
- ภาพที่ 2.37 Stock อุปกรณ์
ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล

- ภาพที่ 2.85 ฉนวนกั น ความ
ร้อ นเครื่อ งจั ก รบริเวณโครงการ
WHG
9.23 จั ด ให้ มีแ ผนผั งขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ก ารขณะเกิ ดเหตุ ฉุ ก เฉิ น - โครงการมีการจัดเตรียมขั้นตอนการปฏิบัติงานขณะเกิดเหตุฉุกเฉินภายในพื้นที่ - เอกสารแนบที่ 2.33 ส าเนา
ภายในพื้นที่โรงงาน เช่น เพลิงไหม้ สารเคมีหกรั่วไหล การระเบิด โรงงาน เช่น เพลิงไหม้ สารเคมีหกรั่วไหล การระเบิด เป็นต้น เพื่อให้พนักงาน คู่มือวิธีการ เรื่องการจัดการเหตุ
ฯลฯ พร้อมทั้งแจ้งให้พนักงานปฏิบัติตามขั้นตอน
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง
ฉุกเฉิน (PM047)
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดการปฏิบัติ
9. ด้านอาชีวอนามัยและ ปฏิบตั ิตามมาตรการโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานฯ
- โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความ
โดยใช้เชื้อเพลิงแข็งทดแทน ดังนี้
ความปลอดภัย (ต่อ)
เป็นไปได้ในการก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม หากโครงการก่อสร้าง
9.24 ติดตั้งระบบตรวจจับก๊าซ (Gas Detector) บริเวณ Gasifier
9.25 ติดตั้งเครื่องดับเพลิงมือถือ บริเวณอาคารเก็บกองเชื้อเพลิง RDF

10. ด้านสุนทรียภาพ

เอกสารอ้างอิง
-

Gasifier จะดาเนินการติดตั้งระบบตรวจจับก๊าซ (Gas Detector) บริเวณ
Gasifier เพื่อปูองกันอันตรายหากเกิดเหตุฉุกเฉินไปพร้อมกันด้วย
- โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความ
เป็นไปได้ในการก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม เมื่อการก่อสร้างอาคาร
แล้ว เสร็จ โครงการจะติดตั้งเครื่อ งดับ เพลิงมือ ถื อ บริเวณอาคารเก็บ กอง
เชื้อเพลิง RDF และตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอย่างสม่าเสมอ
- โครงการได้มีพื้นที่สีเขีย วทั้งหมดประมาณ 262 ไร่ หรือ คิดเป็ นประมาณ - ภาพที่ 2.2 การปลูกต้นไม้
21.2% ของพื้นที่โรงงานปูนซีเมนต์เทาเขาวง (1,232 ไร่) โดยโครงการมีการ แ ล ะ พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว ภ า ย ใ น
ว่าจ้างผู้รับเหมาในการความสะอาด ตัดแต่งกิ่ง ดูแลสวนหย่อม พื้นที่สีเขียว โรงงาน
และต้น ไม้ ต่า งๆ โดยต้น ไม้ ที่ป ลูก ได้ แ ก่ อโศกอิ น เดี ย ประดู่ บ้ า น ตีน เป็ ด
ตะแบก ทองหลาง สาโรง ตะคร้า มะขามปูอม มะกัก กระถินณรงค์ เป็นต้น
ให้อยู่ในสภาพสวยงามและเจริญเติบโต ซึ่งทางโครงการได้ทาการปลูกต้นไม้
เพิ่มเติมเป็นประจาทุกๆ ปี เพื่อซ่อมแซมในส่วนที่เสียหายหรือตาย

10.1 จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ประดับต่างๆ เพื่อความสวยงามกลมกลืนกัน
โดยมีพื้นที่สีเขี ยวทั้งหมดประมาณ 129 ไร่ หรือ คิดเป็น 21.2% ของพื้นที่
โรงงานปูนซีเมนต์เทาเขาวง (60 ไร่) โดยต้นไม้ที่ปลูกได้แก่ อโศกอินเดีย ประดู่
บ้าน ตีนเป็ ด ตะแบก ทองหลาง สาโรง ตะคร้า มะขามปู อม มะกัก กระถิ น
ณรงค์ เป็นต้น
10.2 ให้มีการดูแลและบารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่สีเขียวให้เจริญเติบโตอยู่
เป็นประจา และในกรณีที่ต้นไม้ได้รับความเสียหายหรือตาย โรงงานปูนซีเมนต์
เขาวงจะทาการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์
11. ด้ านความเสี่ ยงและ ปฏิบัติตามมาตรการโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานฯ
11.1 มีการตรวจเช็คระดับน้าใน Boiler อย่างสม่าเสมอ
อันตรายร้ายแรง
11.2 เมื่อพบว่าระดับน้าในหม้อน้าต่ากว่าปกติ ให้ทาการ Shut Down แล้ว - ทางโครงการได้กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานการเดินเครื่องจักรการผลิต - เ อ ก ส า ร แ น บ ที่ 2 . 35
ไฟฟูาให้มีความปลอดภัย รวมถึงกาหนดให้มีการตรวจสอบระดับน้าและการ มา ตรฐา นก า รท า งา นใน
ปล่อยให้ Boiler เย็นตัวลงช้าๆ จนถึงระดับอุณหภูมิปกติจึงจะเติมน้าเข้าไป
กระบวนการ WHG
11.3 มีการตรวจสอบการทางานของ Safety Valve, Release Valve, Bypass ทางานของอุปกรณ์ต่างๆ เป็นประจา
Steam System ฯลฯ เป็นประจา
11.4 ไม่ควรเดินเครื่องที่มีความดันสูงติดต่อกันเป็นเวลานาน
11.5 ไม่ควรเดินเครื่อง Boiler ที่ระดับน้าต่าเพื่อสร้างความดันสูง
11.6 มีการตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบผลิตและจ่ายกระแสไฟฟูาอยู่เสมอ
11.7 มีการทดสอบอุปกรณ์เตือนทางไฟฟูาเป็นประจา
11.8 ห้าม Closed Circuit หากพบว่ามี Fault ค้างอยู่โดยเด็ดขาด
11.9 มีการตรวจสอบพาหะที่ทาให้เกิดการลัดวงจร
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มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สาหรับโครงการปรับคุณภาพของเสียรวม
12.1 กาหนดแนวทางและเงื่อนไข ข้อปฏิบัติในการจัดหาวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
และของเสียเป็นของเหลว ดังนี้
1) วัสดุที่ไม่ใช้แล้วรวมถึงกากของเสียที่เป็นของแข็ง มีแนวทางจัดหา 2
แนวทาง ดังนี้
- รับจากบริษัทจัดหา (Waste Management)
- รับจากผู้ผลิตหรือแหล่งเกิด (Waste Generator) โดยมีเงื่อนไข/ข้อปฏิบัติ
ดังเอกสารแนบ 1
2) ของเสียที่เป็นของเหลวมีแนวทางจัดหา 2 แนวทาง ดังนี้
- รับจากผู้จัดหา (Waste Management) โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ ผู้
จัดหาอยู่นอกพื้นที่โครงการ (ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อปฏิบัติดังเอกสาร
แนบ 1) กับผู้จัดหาที่อยู่ภายในพื้นที่โครงการ (ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ข้อ
ปฏิบัติ ดังเอกสารแนบ 2)
- รับจากโรงงานที่เป็นผู้ผลิตหรือแหล่งเกิด (Waste Generator) โดยต้อง
เป็นโรงงานในเครือซิเมนต์ไทย หรือเป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ISO 14000 และต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ข้อปฏิบัติดังเอกสารแนบ 1

รายละเอียดการปฏิบัติ

เอกสารอ้างอิง

- ปัจจุบันโครงการรับวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและกากของเสีย ผ่านบริษัทจัดหา
(Waste Management) โดยได้กาหนดแนวทางและเงื่อนไข ข้อปฏิบัติ
ในการจัดหาวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและของเสียที่เป็นของเหลวไว้เป็นเอกสาร
เพื่อ ใช้บังคับกับบริษั ทที่ดาเนินการจัดส่งของเสียมาให้โ ครงการก าจั ด
รวมถึงได้จัดทาคู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการรับและกาจัดกากอุตสาหกรรม
จากภายนอก (PM017) กรณี ที่ วั ส ดุ ที่ ไ ม่ ใ ช้ แ ล้ ว หรื อ ของเสี ย ที่ เ ป็ น
ของเหลวมีคุณสมบัติที่ทางโครงการสามารถใช้ได้ จะมีการตอบรับเป็น
ลายลักษณ์อักษร

- เอกสารแนบที่ 2.36 สาเนาเงื่อนไข
ข้ อ ปฏิ บั ติ ในการรั บ วั สดุ ที่ไ ม่ใ ช้แ ล้ ว
และกากของเสีย
- เอกสารแนบที่ 2.37 สาเนาคู่มื อ
วิธี ก ารปฏิ บั ติ งาน เรื่อ งการรั บ และ
กาจัดกากอุตสาหกรรมจากภายนอก
(PM 017)
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มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
12.2 ให้ คาแนะนาบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จั ดหาในการจัดเตรียมแผนฉุ กเฉิ น
กรณี เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ การรั่ ว ไหลหรื อ เพลิ ง ไหม้ แ ละมี ค วามพร้ อ มในการ
ดาเนินการเสมอ ในระหว่างการนาส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และของเสียที่เป็น
ของเหลวให้แก่โครงการปรับคุณภาพของเสียรวม
12.3 ในกรณีที่รถขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หรือของเสียที่เป็นของเหลว เกิ ด
อุบัติเหตุนอกพื้นที่โรงงาน โครงการจะต้องให้ความช่ว ยเหลือเต็มที่ตาม
กาลังบุคคลากรและอุปกรณ์โดยเร็ว
สาหรับโครงการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล
12.4 การขนส่ง
1) บริษัทฯ ต้องกาหนดให้ผู้ขนส่งต้องปกคลุมรถขนส่งเชื้อเพลิงชีวมวล
ด้วยตาข่าย หรือผ้าใบ หรือสิ่งอื่นๆทุกครั้ง ตั้งแต่ก่อนออกจากแหล่งกาเนิด
จนถึงจุดกองเก็บ เพื่อปูองกันการหกหล่นระหว่างการขนส่ง

รายละเอียดการปฏิบัติ

เอกสารอ้างอิง

- โครงการได้ให้คาแนะนาบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จัดหาวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและ - เอกสารแนบที่ 2.38 คู่มือขั้นตอน
กากของเสียที่เป็นของเหลวให้ แก่โ ครงการ ซึ่งได้แก่ บริษัท เอส ซี ไอ การดาเนินงาน เรื่อ ง แผนปู อ งกั น
อีโค่ เซอร์วิสเซส จากัด ในการจัดทาแผนฉุกเฉินระหว่างการนาส่งวัสดุที่ ภัยฉุกเฉินระหว่างการขนส่ง
ไม่ใช้แล้ว และของเสียที่เป็นของเหลวให้แก่โครงการ
- โครงการได้เตรียมแผนการช่วยเหลือไว้ หากมีการแจ้งการเกิดอุบัติเหตุ
กับรถขนส่งของเสียของโครงการ

- โครงการได้กาหนดให้ผู้ข นส่งต้องมีการคลุมตาข่ายหรือผ้าใบ หรือสิ่ง - ภาพที่ 2.86 รถขนส่งเชื้อเพลิงชีวอื่ นๆ ทุ ก ครั้ง ตั้ง แต่ก่อ นออกจากแหล่งก าเนิด จนถึ งจุ ดกองเก็บ เพื่ อ มวลที่ปกคลุมด้วยผ้าใบ
ปูองกันการหกล้นหรือฟุูงกระจายระหว่างการขนส่ง

2) บริษัทฯ ต้องควบคุมให้ผู้ขนส่ง ใช้ความเร็วของรถบรรทุกเชื้อเพลิงชีว - โครงการได้ดาเนินการแจ้งให้ผู้ขนส่งเชื้อเพลิงชีวมวลขับรถบรรทุกโดย - ภาพที่ 2.47 ปู า ยบอกเส้ น ทาง
มวลไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และหากเข้ามาในเขตโรงงาน จากัดความเร็วและสัญญาณจราจร
ต้องขับด้วยความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และปฏิบัติตามกฎ ภายในพื้นที่โรงงาน
จราจรของโรงงานอย่างเคร่งครัด เพื่อปูองกันอุบัติเหตุภายในโครงการ
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12. มาตรการเฉพาะ(ต่อ) 12.5. การกองเก็บ

1) บริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบปูองกันฝุุนเชื้อเพลิงชีวมวล โดยการติดตั้ง
สแลนด์ (ตาข่าย) หรือปลูกต้นไม้ หรือสิ่งอื่นๆรอบบริเวณที่จัดเก็บ พร้อม
ดูแลรักษาให้คงที่อยู่ตลอดเวลา เพื่อปูองกันฝุุนเชื้อเพลิงชีวมวลออกนอก
บริเวณที่จัดเก็บ
12.6 การปูองกันอัคคีภัย
1) บริษัทฯ ต้องกาหนดให้บริเวณกองเก็บและปูอนเชื้อเพลิงชีวมวล เป็น
พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และให้ทาการขออนุญาตการทางาน (Hot
Work Permit) กรณีที่มีงานนั้นเป็ นงานที่ก่อให้ เกิดประกายไฟ โดย
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดให้มีการปูองกันประกายไฟสัมผัสกับเชื้อเพลิงชีวมวล
และจัดเตรียมเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือให้พร้อมก่อนลงมือปฏิบัติงาน
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รายละเอียดการปฏิบัติ

เอกสารอ้างอิง

- โครงการจัดให้มีระบบปูองกันฝุุน โดยการปลูกต้นไม้รอบบริเวณที่ - ภ า พ ที่ 2 . 87 ร ะ บ บ ปู อ ง กั น ฝุุ น
กองเก็บ ซึ่งปัจจุบันมีการปลูกต้นสน ต้นอโศกอินเดีย และยูคาลิปตัส เชือ้ เพลิงชีวมวล
เพื่ อ ปู อ งกั น ฝุุ น เชื้ อ เพลิ ง ชี ว มวลปลิ ว ออกนอกบริ เ วณที่ ก องเก็ บ
เชื้อเพลิงชีวมวล รวมทั้งโครงการยังจัดให้มีการปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่
โดยรอบของโรงงานอีกด้วย
- โครงการมีการกาหนดให้บริเวณกองเก็บและปูอนเชื้อเพลิงชีวมวล
เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ซึ่งต้องทาการขออนุญาตการทางาน
(Hot Work Permit) ก่อนปฏิบัติงาน และได้จัดเตรียมถังดับเพลิง
ชนิดมือถือไว้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวเพื่อให้สามารถระงับเพลิงไหม้ได้ทัน
ในเบื้องต้น กรณีมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น

- ภาพที่ 2.75 ถังดับเพลิงมือถือภายใน
บริเวณต่างๆรอบพื้นที่โครงการ
- เอกสารแนบที่ 2.38 คู่มือขั้นตอนการ
ดาเนินงาน เรื่อง แผนปูองกันภัยฉุกเฉิน
ระหว่างการขนส่ง
- เอกสารแนบที่ 2.39 ใบอนุญ าตให้
ปฎิ บั ติ ง านที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความร้ อ นและ
ประกายไฟ (HOT WORK PERMIT)
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12.มาตรการเฉพาะ 2) บริษัทฯ ต้องจัดให้มีปูายห้ามก่อให้เกิดประกายไฟ หรือสูบบุหรี่ - โครงการจัดให้มีปูายห้ามสูบบุหรี่และถังดับเพลิงที่ติดตั้ง ให้เห็นเป็นระยะๆ ใน - ภาพที่ 2.88 ปูายห้ามสูบบุหรี่บริเวณ
ติดตั้งเป็นระยะๆ รอบบริเวณที่กองเก็บเชื้อเพลิงชีวมวล
บริเวณที่กองเก็บเชื้อเพลิงชีวมวล
ทีก่ องเก็บเชื้อเพลิงชีวมวล
(ต่อ)
3) บริษัทฯ ต้องตรวจสอบรถดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิง ให้อยู่ - โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงโดยติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิ ดมือถือในบริเวณ
ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
ต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ มีการตรวจสอบให้อ ยู่ในสภาพที่ พ ร้อ มใช้งานเป็ น
ประจาทุกเดือน และจัดให้มีรถดับเพลิงประจาภายในพื้นที่โครงการ เพื่อสามารถ
ใช้ในการดับเพลิงได้ทันที กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ รวมทั้ง สัญญาณเตือนภัยและ
เครื่องดักจับควัน (Smoke Detector) บริเวณต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็น
การเตือนภัยให้ทุกฝุายรับทราบ เพื่อเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น

- ภาพที่ 2.75 ถังดับเพลิงมือถือภายใน
บริเวณต่างๆรอบพื้นที่โครงการ
- ภาพที่ 2.77 รถดับเพลิงประจาโครงการ
- ภาพที่ 2.89 ท่อรับน้าและสายจ่ายน้า
ดับเพลิงภายในโครงการ
- ภาพที่ 2.90 สั ญ ญาณเตื อ นภั ย และ
เครื่องดักจับควัน (Smoke Detector)
บริเวณอาคาร CCR

นอกจากมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กาหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว ด้วยความตระหนักในการรักษา ไว้
ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดโี รงงานยังได้ดาเนินการด้านอื่นๆเพิ่มเติมจากที่มาตรการกาหนด ได้แก่
- โครงการได้จัดให้มีจุดชาระล้างในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน บริเวณที่มีความเสี่ยงภายในส่วนต่างๆ ในโรงงานเช่น บริเวณถังเก็บของเสียที่เป็นของเหลว บริเวณ
จุดปูอนวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เป็นต้น ดังภาพที่ 2.91
- โครงการได้จัดให้มีการจัดสร้างห้องสมุดไว้และระบบ Internet เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับพนักงานทุกคนได้ใช้บริการ
ดังภาพที่ 2.92
- โครงการได้จัดให้มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ภายในโครงการ เพื่อให้เป็นความรู้แก่พนักงาน ดังภาพที่ 2.93
- โครงการได้ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการทางานโดยติดปูาย/บอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย รวมทั้งได้จัดตั้งโครงการได้แก่
- โครงการ “Think Safe Work Safe”
- โครงการได้จัดกิจกรรม Safety Talk สัญจร
- โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) และ โครงการ "เช้านี้ที่โรงปูน" ผ่านกิจกรรมสังเกตการทางานเพื่อเป็นช่องทางในการ
สื่อสารวิธีการทางานอย่างปลอดภัย ให้กับทั้งพนักงานโรงงานและคู่ธุรกิจ

STL-KW : January-June 2018

2-49

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

2.2 ภาพถ่ายการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริเวณลาเลียงลิกไนต์

บริเวณไซโลปูนเม็ด

บริเวณ PH Boiler และ Preduster

บริเวณ Preduster ของ AQC Boiler

ภาพที่ 2.1 สายพานลาเลียงระบบปิดบริเวณต่างๆ ภายในโรงงาน

หน้าอาคาร WHG

กองเก็บเชื้อเพลิงชีวมวล

บริเวณถังเก็บของเสียที่เป็นของเหลว

หน้าอาคาร CCR

ภาพที่ 2.2 การปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโรงงาน
STL-KW : July-December 2017
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ข้างอาคารสานักงาน

หน้าอาคารพัสดุ

ภาพที่ 2.2 (ต่อ) การปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโรงงาน

ภาพที่ 2.3 สภาพถนนภายในพื้นที่โครงการที่เป็นถนนคอนกรีต

STL-KW : January-June 2018
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ภาพที่ 2.4 รถดูดฝุุนประจาโรงงาน

ภาพที่ 2.5 การฉีดพรมน้าบริเวณการทากองวัตถุดิบและเชื้อเพลิง

Preduster ของหม้อเผา

กองเก็บเชื้อเพลิงชีวมวล

ภาพที่ 2.6 เครื่องดักฝุุนแบบถุงกรอง (Bag Filter)

STL-KW : January-June 2018

2-52

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

ชุดหม้อเผา บริเวณหม้อเผา

ภาพที่ 2.7 เครื่องดักฝุุนแบบไฟฟูาสถิตย์
(Electrostatic Precipitator)

ชุดหม้อเผา และ Raw Mill

ภาพที่ 2.8 เครื่องดักฝุุนแบบถุงกรอง
(Bag Filter)

ภาพที่ 2.9 กล้องวงจรปิดเพื่อสังเกตความเข้มข้นของฝุุนจาก
ปลายปล่องหม้อเผาภายในห้องควบคุมการผลิต

ภาพที่ 2.10 จอแสดงผลการติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุุนที่ระบายออกจากปล่องหม้อเผา
(CEMs) เพื่อการควบคุมปริมาณฝุุนให้อยู่ในเกณฑ์ที่กาหนด ภายในห้อง
ควบคุมการผลิต

STL-KW : January-June 2018
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ภาพที่ 2.11 Spare Part ของระบบปูอนเชื้อเพลิง

ภาพที่ 2.12 IKN Clinker Cooler

ขดลวดสารอง

ถุงกรองฝุ่นสารอง

ภาพที่ 2.13 Spare Part ของเครื่องดักฝุุนแบบไฟฟูาสถิตย์และถุงกรองฝุุน

STL-KW : January-June 2018
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ภาพที่ 2.14 เพลาข้อต่อ Screw Conveyor

ภาพที่ 2.15 Standby Bucket Elevator

ภาพที่ 2.16 การติดตั้ง Kiln inlet gas analyzer

ภาพที่ 2.17 หน้าจอที่แสดงการอ่านค่า O2 และ NO2

STL-KW : January-June 2018
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ระบบบาบัดไอสารอินทรีย์

ภาพที่ 2.18 ถังเก็บของเสียที่เป็นของเหลวและระบบบาบัดไอสารอินทรีย์

ภาพที่ 2.19 บ่อบาดาลตีนโนน
ขนาด 2,000 ลบ.ม.

STL-KW : January-June 2018

ภาพที่ 2.20 บ่อน้าซีเมนต์ขาว
ขนาด 75,000 ลบ.ม.
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ภาพที่ 2.21 บ่อน้าหน้าเหมือง
ขนาด 80,000 ลบ.ม.

ภาพที่ 2.22 บ่อน้า Quarry park
ขนาด 100,000 ลบ.ม.

ภาพที่ 2.23 บ่อน้าหม้อบดซีเมนต์ขนาด 12,600 ลบ.ม.

ภาพที่ 2.24 บ่อซับบอน ขนาด 906,200 ลบ.ม.

STL-KW : January-June 2018
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ภาพที่ 2.25 รางระบายน้าฝนรอบพื้นที่โรงงาน

ภาพที่ 2.26 บ่อเกรอะ-บ่อซึม สาหรับบาบัด
น้าทิ้งจากสานักงาน

ภาพที่ 2.27 บ่อดักไขมันบริเวณโรงอาหาร

ตะแกรงดักขยะ

บ่อดักไขมัน

ภาพที่ 2.28 ตะแกรงดักขยะและบ่อดักไขมันบริเวณถังกักเก็บของเสียที่เป็นของเหลว
STL-KW : January-June 2018
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ภาพที่ 2.29 ปั๊มสูบน้าบริเวณลานถังเก็บของเสีย

ภาพที่ 2.30 หลังคาปูองกันน้าฝนบริเวณชุดดูดของเสียที่เป็นของเหลว

ภาพที่ 2.31 อาคารสาหรับกองเก็บถุงบรรจุของเสียที่เป็นของผสมระหว่างของแข็งกับของเหลว (MLSW)

ภาพที่ 2.32 รางระบายน้าภายในพื้นที่โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานฯ
STL-KW : January-June 2018
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ภาพที่ 2.33 บ่อพักน้าเสียภายในพื้นที่โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานฯ

ภาพที่ 2.34 อุปกรณ์ครอบแหล่งกาเนิดที่ก่อให้เกิดเสียงดัง

ภาพที่ 2.35 Casing หุ้มชุด Hammering Equipment ในหม้อไอน้า
STL-KW : January-June 2018
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บริเวณถังเก็บของเสียที่เป็นของเหลว

บริเวณอาคาร WHG

บริเวณกองเก็บเชื้อเพลิงชีวมวล

บริเวณอาคารหม้อเผา

บริเวณอาคารหม้อบดลิกไนต์

ภาพที่ 2.36 ปูายเตือนบริเวณที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล

STL-KW : January-June 2018
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ปลั๊กอุดหู

รองเท้านิรภัย

หมวก Safety

หน้ากากกรองฝุ่น

ถุงมือผ้า

ภาพที่ 2.37 Stock อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล

STL-KW : January-June 2018
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ภาพที่ 2.38 ถังขยะแยกประเภทและปูายรณรงค์การคัดแยกขยะภายในโรงงาน

ภาพที่ 2.39 การขับขี่อย่างปลอดภัย (Walk Rally)

ภาพที่ 2.40 อาคารเก็บแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว
STL-KW : January-June 2018

ภาพที่ 2.41 ถ่านไฟฉายที่ใช้แล้วบรรจุใส่ถัง
200 ลิตร
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ภาพที่ 2.42 พื้นที่เก็บหลอดไฟที่ใช้งานแล้ว

รอใช้งาน

ใช้งานแล้ว

ภาพที่ 2.43 บริเวณพื้นที่ถังเก็บน้ามันหล่อลื่นขนาด 200 ลิตร พร้อมฝาปิดมิดชิด

ภาพที่ 2.44 กากของเสียจากการกรองของเสีย
ที่เป็นของเหลว

STL-KW : January-June 2018

ภาพที่ 2.45 การปูอนกากของเสียเข้า Riser Pipe

2-64

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

ภาพที่ 2.46 ลานจอดรถคลุมผ้าใบและรถบรรทุกที่ปิดคลุมด้วยผ้าใบ

ภาพที่ 2.47 ปูายบอกเส้นทาง จากัดความเร็ว และสัญญาณจราจรภายในพื้นที่โรงงาน
STL-KW : January-June 2018
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ภาพที่ 2.47 (ต่อ) ปูายบอกเส้นทาง จากัดความเร็ว และสัญญาณจราจรภายในพื้นที่โรงงาน

ภาพที่ 2.48 ชุดปูองกันสารเคมีในรถขนส่ง
ของเสียที่เป็นของเหลว

STL-KW : January-June 2018

ภาพที่ 2.49 ถังดับเพลิงและอุปกรณ์กั้นเขตประจา
รถขนส่งของเสียที่เป็นของเหลว
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ภาพที่ 2.50 วัสดุดูดซับระงับเหตุหกรั่วไหลประจารถขนส่งของเสียที่เป็นของเหลว

ภาพที่ 2.51 อุปกรณ์ล็อคล้อรถขนส่งของเสียที่เป็นของเหลว

ภาพที่ 2.52 ปูายแสดงรายละเอียดการขนส่งของเสียที่เป็นของเหลว

STL-KW : January-June 2018
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ภาพที่ 2.53 ใบแสดงผลการวิเคราะห์คุณสมบัติ Waste

ภาพที่ 2.54 แบบบันทึกการเดินทางและตรวจสอบรถขนส่งของเสียที่เป็นของเหลว

ภาพที่ 2.55 การเข้าเยี่ยมชมโรงงานจากบุคคลภายนอก

STL-KW : January-June 2018
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ห้อง CCR

อาคารสานักงาน

พื้นที่ส่วนผลิต

ภาพที่ 2.56 ระบบระบายอากาศเฉพาะที่

ภาพที่ 2.57 ห้องทางานที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ภาพที่ 2.58 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล
STL-KW : January-June 2018
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ภาพที่ 2.58 (ต่อ) พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล

ภาพที่ 2.59 จุดจ่ายอุปกรณ์ลดเสียงภายในเขตการผลิต

ภาพที่ 2.60 พนักงานสวมใส่ชุดปูองกันความร้อน
STL-KW : January-June 2018

2-70

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

ภาพที่ 2.61 ฉนวนปิดบังการแผ่รังสีความร้อน

ภาพที่ 2.62 สถานพยาบาลประจาโครงการ

ภาพที่ 2.63 รถพยาบาลประจาโครงการ
STL-KW : January-June 2018
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ภาพที่ 2.64 ตู้บริการน้าดื่มภายในโครงการ

ภาพที่ 2.65 ห้องน้าที่ถูกสุขลักษณะภายในโครงการ

ภาพที่ 2.66 รถรับส่งพนักงาน

STL-KW : January-June 2018
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ภาพที่ 2.67 จุดปฏิบัติงานปูอนวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเปิดโล่งอากาศถ่ายเทและกั้นเป็นสัดส่วนชัดเจน

ภาพที่ 2.68 สภาพบริเวณถังกักเก็บของเสียที่เป็นของเหลวและ Bund Wall รอบถังกักเก็บ

ภาพที่ 2.69 ปูายเตือนห้ามสูบบุหรี่และทาให้เกิดประกายไฟบริเวณถังเก็บของเสียที่เป็นของเหลว
STL-KW : January-June 2018
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ภาพที่ 2.70 ที่พักสูบบุหรี่บริเวณถังเก็บของเสีย
ที่เป็นของเหลว

ภาพที่ 2.71 Lay out Area SF Plant KW.
บริเวณถังเก็บของเสียที่เป็น
ของเหลว

ภาพที่ 2.72 Sensor จับความร้อนบริเวณถังเก็บของเสียที่เป็นของเหลว

ภาพที่ 2.73 หัวฉีด และระบบหัวกระจายน้า-โฟม บริเวณถังเก็บของเสียที่เป็นของเหลว

STL-KW : January-June 2018
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ภาพที่ 2.73 (ต่อ) หัวฉีด และระบบหัวกระจายน้า-โฟม บริเวณถังเก็บของเสียที่เป็นของเหลว

ภาพที่ 2.74 ถังเก็บโฟมบริเวณถังกักเก็บของเสียที่เป็นของเหลว

บริเวณหม้อเผา

บริเวณหม้อเผา

บริเวณอาคาร WHG

บริเวณอาคาร WHG

ภาพที่ 2.75 ถังดับเพลิงมือถือภายในบริเวณต่างๆรอบพื้นที่โครงการ
STL-KW : January-June 2018
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บริเวณจุดป้อนวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

บริเวณอาคารพัสดุ

ภาพที่ 2.75 (ต่อ) ถังดับเพลิงมือถือภายในบริเวณต่างๆรอบพื้นที่โครงการ

ภาพที่ 2.76 ระบบดับเพลิงด้วยโฟม
แบบเคลื่อนย้าย

ภาพที่ 2.77 รถดับเพลิงประจาโครงการ

ภาพที่ 2.78 เครื่องสูบน้าดับเพลิงบริเวณ
บ่อพักน้าซีเมนต์ขาว

ภาพที่ 2.79 เครือ่ งสูบน้าดับเพลิง
บริเวณโรงผลิตถุงกระดาษ

STL-KW : January-June 2018
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ภาพที่ 2.80 เครื่องสูบน้าดับเพลิง
บริเวณประปา

ภาพที่ 2.81 เครื่องสูบน้าดับเพลิง
บริเวณบดซีเมนต์เขาวง

ภาพที่ 2.82 สภาพท่อสูบถ่ายของเสีย

ภาพที่ 2.83 พนักงานควบคุมดูแลการสูบถ่าย
ของเสีย

ภาพที่ 2.84 ถังรอมีลดูดซับ บริเวณลานถังกักเก็บของเสียที่เป็นของเหลว

STL-KW : January-June 2018
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ภาพที่ 2.85 ฉนวนกันความร้อนเครื่องจักรบริเวณโครงการ WHG

ภาพที่ 2.86 รถขนส่งเชื้อเพลิงชีวมวลที่ปกคลุมด้วยผ้าใบ

ภาพที่ 2.87 ระบบปูองกันฝุุนเชื้อเพลิงชีวมวล

STL-KW : January-June 2018

2-78

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

ภาพที่ 2.88 ปูายห้ามสูบบุหรี่บริเวณที่กองเก็บเชื้อเพลิงชีวมวล

บริเวณถังเก็บของเสียที่เป็นของเหลว

บริเวณข้างโรงจอดรถดับเพลิง

บริเวณอาคาร WHG

บริเวณกองเชื้อเพลิงชีวมวล

ภาพที่ 2.89 ท่อรับน้าและสายจ่ายน้าดับเพลิงภายในโครงการ

ภาพที่ 2.90 สัญญาณเตือนภัย และเครื่องดักจับควัน (Smoke Detector) บริเวณอาคาร CCR
STL-KW : January-June 2018
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ภาพที่ 2.90 (ต่อ) สัญญาณเตือนภัย และเครื่องดักจับควัน (Smoke Detector) บริเวณอาคาร CCR

บริเวณถังกักเก็บของเสียที่เป็นของเหลว

บริเวณอาคาร Pre-Heater

ภาพที่ 2.91 จุดชาระล้างในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

STL-KW : January-June 2018
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บริเวณจุดป้อนวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้ว

ภาพที่ 2.91 (ต่อ) จุดชาระล้างในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ภาพที่ 2.92 จัดสร้างห้องสมุดขึ้นเพื่อเป็นการพักผ่อนและเป็นแหล่งหาความรู้

ภาพที่ 2.93 บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆภายในโครงการ
STL-KW : January-June 2018
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ภาพที่ 2.93 (ต่อ) บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆภายในโครงการ

STL-KW : January-June 2018

2-82

