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บทที่ 4
บทสรุป
4.1 มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การด าเนิ น การตามมาตรการป้ องกั นและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมของ บริษั ท ปู นซิ เมนต์ ไทย
(ท่าหลวง) จากัด โรงงานเขาวง โครงการได้ยึดถือปฏิบัติอย่างครบถ้วนและดาเนินการอย่างเคร่งครัดดังที่เห็น
ได้จากผลการดาเนินการเป็นไปตามมาตรการฯ ทั้งสิ้นมีรายละเอียด ดังนี้
- คุณ ภาพอากาศ โครงการได้มีการควบคุมปริมาณฝุ่ นที่ระบายออกจากปล่ องหม้อเผาไม่ให้ เกินค่ า
มาตรฐานที่กาหนดไว้ และมีการสังเกตความเข้มข้นของฝุ่นที่ระบายออกจากปลายปล่องด้วยกล้องวงจรปิด
แสดงผลบนจอ Moniter ภายในห้องควบคุมการผลิต (CCR) พร้อมทั้งติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศจาก
ปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring:CEMs) ปัจจุบันได้ติดตั้ง เครื่องดักฝุ่น
แบบถุงกรอง (Bag Filter) ในกระบวนการผลิตที่มีฝุ่นฟุ้งกระจาย เช่น หม้อเผา หม้อบดซีเมนต์ หม้อบดลิกไนต์
Top Cyclone และจุดเชื่อมต่อสายพานลาเลียงแกลบ รวมถึงปล่องหม้อเผาก็ได้ใช้เทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุดของ
Bag Filter ด้วยแล้ว และติดตั้งเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitator : EP) ในทุกขั้นตอน
ของกระบวนการผลิตก่อนที่จะระบายอากาศออกจากปล่อง เช่น ไซโลปูนเม็ด เป็นต้น สาหรับสายพานลาเลียง
ต่างๆ เช่น สายพานลาเลียงวัตถุดิบ และปูนเม็ด โครงการได้ดาเนินการให้เป็นระบบปิด (Enclosure) ทั้งหมด
โดยได้จัดเตรียมอะไหล่สารองสาหรับเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ จานวน 100% และเครื่องดักฝุ่นแบบถุง
กรอง (Bag Filter) ไว้อย่างเพียงพอ เมื่อชารุดแบบฉุกเฉิน กรณีหยุดกระบวนการเพื่อทาการบารุงรักษาตาม
แผนประจาปี (Major shutdown) โครงการจะทาการสั่ง Stock อะไหล่เป็นรายครั้ง (Lot) โดยการสั่งอะไหล่
เป็นแบบ Just in time ซึ่งจะได้รับอะไหล่ภายใน 1 วัน นอกจากนี้เมื่อมีการใช้วัสดุที่ไม่ใช้แล้วและของเสียที่
เป็นของเหลวที่นามาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงและ/หรือวัตถุดิบ โครงการจะมีการตรวจสอบรายงานผลคุณสมบัติ
ของของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้รับจากผู้ส่งกาจัดของเสีย และมีการสุ่มตรวจสอบคุณสมบัติของของเสีย
เป็นระยะๆ ก่อนรับเข้ามากาจัด และมีการติดตั้งระบบ Activated Carbon เพื่อกาจัดไอสารเคมีจากถังบรรจุ
ของเสียที่เป็นของเหลว
- น้ าใช้ โครงการได้ มีระบบระบายน้าฝนที่ไหลลงมาจากเชิงเขา โดยไหลลงไปรวมกัน ที่บริเวณ
บ่อน้าหน้าเหมืองขนาด 80,000 ลบ.ม. และบ่อน้า Quarry park ขนาด 100,000 ลบ.ม. สาหรับน้าฝนที่
ตกรอบพื้นที่โครงการมีรางระบายน้าระบบปิดไหลลงไปรวมกันที่บ่อน้าซีเมนต์ขาว ขนาด 75,000 ลบ.ม.
บ่อน้าหม้อบดซีเมนต์ขนาด 12,600 ลบ.ม. และบ่อ WHG ขนาด 906,200 ลบ.ม. ซึ่งเป็นบ่อพักน้า และ
หมุนเวียนน้ากลับมาใช้ใหม่ โดยไม่มีการปล่อยออกนอกพื้นที่โครงการ
- คุ ณ ภาพน้ าและการควบคุ มน้ าท่ วม โครงการมี ระบบระบายน้ ารอบพื้ นที่ โรงงานและบ่ อรองรั บ
น้าภายในพื้นที่โครงการ และมีระบบบาบัดเบื้องต้น เช่น ตะแกรงดักเศษอาหาร บ่อดักไขมัน บ่อเกรอะ-บ่อซึม
เป็นต้น รวมทั้งทางโครงการมีระบบระบายน้ารอบพื้นที่โรงงานเพื่อรองรับ/ระบายน้าฝนที่ไหลลงมาจากเชิงเขาและ
น้าฝนที่ตกรอบพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งมีบ่อพักน้าฝนซึ่งสารองน้าไว้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการ
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- ระดั บเสี ยง โครงการมีการจั ดท าแผนตรวจสอบและซ่ อมบ ารุงเครื่องจักรประจาปี 2561 เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและยืดอายุการทางานของเครื่องจักร ตลอดจนเป็นการลดเสียงดังจากการเสียดสีของเครื่องจักร
ออกสู่ภายนอกอีกด้วย รวมทั้งทางโครงการจัดทา Noise Contour Map เมื่อวันที่ 13-14 ตุลาคม 2558 เพื่อ
ค้นหาเขตพื้นที่ที่มีเสียงดังมากกว่า 90 dB(A) และกาหนดเป็นเขตควบคุมบริเวณดังกล่าวจะติดตั้งป้ายเตือน
ทางเข้าในบริเวณอาคารที่มีเสียงดัง และกาหนดให้ผู้ที่เข้าไปในพื้นที่ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และ
จัดให้มีการตรวจวัด Noise Dose ของผู้ปฏิบัติงานด้วย
- ขยะและกากของเสีย โครงการได้จัดให้มีถังขยะแยกประเภทตามจุดต่างๆ ทั่วโครงการ สาหรับการ
จัดการขยะและกากของเสียที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน และได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานแยกขยะก่อนและ
ทิ้งให้ถูกประเภทของถังที่กาหนด ผ่านทางกิจกรรม Walk Rally ในฐานที่ 3 ซึ่ งเป็ นฐานด้านสิ่ งแวดล้ อม
เพื่อให้สามารถกาจัดขยะได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ อีกทั้งโครงการขยะแลกยิ้ม ที่ช่วยส่งเสริมจิตสานึก
ของพนักงาน/คู่ธุรกิจในเรื่องของการคัดแยกขยะให้มากขึ้นอีกด้วย โดยขยะจากอาคารสานักงานและบ้านพัก
ทางโครงการมีการรวบรวมและส่งไปกาจัดที่ อบต.เมืองขีดขิน
- การคมนาคมขนส่ง โครงการมีการแจ้งและกาชับรถบรรทุกขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ต้องมีการ
คลุ มผ้ าใบก่อนออกจากพื้น ที่ โครงการทุกคัน เพื่ อป้ องกัน การหกหล่ น ฟุ้ งกระจายของวัส ดุนั้น ๆ และ
ก าหนดให้ ร ถบรรทุ ก และพนั ก งานขั บ รถปฏิ บั ติ ต ามเงื่อ นไขที่ ก าหนดโดยโครงการ เช่ น ป้ า ยแสดง
รายละเอียดการขนส่ง มีเอกสาร คู่มือ บันทึกการเดินทางประจารถทุกคัน เป็นต้น
- เศรษฐกิจ-สังคม โครงการได้จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อบริการสังคมใน 5
สาขา ซึ่งได้แก่ สาขาสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข สาขาสาธารณะประโยชน์ สาขาการศึกษา ศาสนาและ
ศิลปวัฒ นธรรม สาขาพัฒ นาอาชีพ สาขากิจกรรมพิเศษ และกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมกับ
ชุม ชนผ่ านโครงการ One Cell One Project (OCOP) ในระหว่างเดื อนกรกฎาคม-ธัน วาคม 2561 มี
กิจกรรมต่างๆ เช่น
1. วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 โครงการ SCG ชุมชนสัมพันธ์สัญจร KW ครั้งที่ 6 โรงเรียนบ้านพุ
กร่าง
2. OCOP KW TL ประจาปี 2018 (ครั้งที่ 12)
3. มอบทุนการศึกษานักเรียน/ครู ป.โท/โรงเรียน 2561 จานวน 100 คน
4. โครงการ Green Maket of STL ของดีชุมชนสู่ตลาดนัดโรงงาน
5. โครงการสารวจข้อมูล Green Industry Level 5
6. วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 สนับสนุนงบประมาณกิจกรรม Big cleaning Day หมู่ 9 ตาบล
หัวกองเหล็ก
7. วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 SCG ร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม
2561
8. วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ร่วมถวายเที ยนพรรษา ประจาปี 2561 ในพื้นที่บริเวณ ตาบลเขา
วง ได้แก่ วัดบ้านน้อย วัดเขาพลัด วัดซับ-ชะอม วัดซับบอน
9. โครงการ CSV สอนอาชีพตัดผมกลุ่มโรงเรียน ท่าหลวง-เขาวง
10. กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจาปี 2561
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11. วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 สนับสนุนงบประมาณ และน้าดื่ม SCG เทศบาลตาบลพุกร่าง
12. วันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 SCG Green Markets ตลาดนัดชุมชน กจก. ปูนท่าหลวง เยี่ยม
ชมตลาดนัดฯ ที่ชุมชน และนักเรียนรอบโรงงานนาสินค้ามาจาหน่าย ซึ่งเป็นสินค้าที่บริษัทและพนักงานมี
ส่วนร่วมสนับสนุน
13. วันที่ 7 สิงหาคม 2561 โครงการ SCG ชุมชนสัมพันธ์สัญจร KW ครั้งที่ 7 โรงเรียนวัดศรี
จอมทอง
14. วันที่ 17 สิงหาคม 2561 สนับสนุนกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ปทบ.ดินดาเสาไห้
15. วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ร่วมทาโครงการปันโอกาสวาดอนาคต 4 โรงเรียน กลุ่ม อาเภอเสา
ไห้
16. วันที่ 23 สิงหาคม 2561 จัดตลาดนัด Green Markets โดยใช้พื้นที่อาคารศูนย์พัฒนาท่า
หลวง และเชิญชุมชน/โรงเรียน ในเขตพื้นที่ นาสินค้า/บริการที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการปันโอกาส และ
โครงการ OCOP นามาขายให้กับพนักงานและคู่ธุรกิจ
17. วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ร่วมกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพประจาปี 2561
18. วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ร่วมปิด OCOP โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านครัว งาน
ทาสีที่จอดรถคนพิการ
19. วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ร่วมปิด OCOP โรงเรียนบ้านพุกร่าง (พลอุปถัมย์) งานติดพัดลม
โรงอาหาร
20. วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ร่วมปิด OCOP งานทาแปลงผักไฮโดรโปรนิกส์ ที่โรงเรียนบ้านซับ
ชะอม
21. วั น ที่ 12 กั น ยายน 2561 มอบทุ น การศึ ก ษา ประจ าปี 2561 โดยรวมทุ น มอบทั้ งหมด
จานวน 154 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,634,000 บาท
22. วันที่ 13 กันยายน 2561 ปิด OCOP วัดหัวหิน ตาบลท่าหลวง ร่วมส่งมอบ OCOP งาน
ทาสีเสาหลังคาศาลาคูเ่ มรุ ณ วัดหัวหิน
23. วันที่ 31 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2561 ปูนท่าหลวงเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน -ผ้าป่า TL/KW
ประจาปี 2561
24. วัน ที่ 4 พฤศจิ กายน 2561 ปูน ท่าหลวงเปิดบ้ าน โรงงานเขา-วง/โรงงานท่าหลวง เปิ ด
โอกาสให้หน่วยงานท้องถิ่น ผู้นาชุมชน ชุมชน และสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมโรงงาน
25. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน TL/KW
26. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้ถือหุ้น SCG เยี่ยมชมโรงงานท่าหลวง ชมกระบวนการ
จ่ายปูนทางเรือ, ร่วมกิจกรรม CSR ทาสีสนามเด็กเล่น, ทาสีรั้วอาคารเรียนชั้นอนุบาล
โดยกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ต่างๆ ได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงงานกับภายนอก นอกจากนี้ทางโครงการมีการจัดทาเอกสาร โครงการได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้า
ชมกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2561 มีคณะผู้สนใจ ดังนี้
1. วันที่ 17 มี นาคม 2561 ชมรมองค์ กรนิ สิ ตนั กศึกษากฎหมายแห่ งเอเชีย คณะนิ ติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1
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- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทางโรงงานได้จัดให้มีระบบระบายอากาศเฉพาะที่ภายในโรงงานมี
การติดตั้งระบบระบายความร้อนโดยการเป่าลมบริเวณหม้อเผาและหม้อเย็นและติดตั้งแผงฉนวนปิดบัง
การแผ่ รั ง สี ค วามร้ อ น บริ เวณหน้ า หม้ อ เผา Riser Pipe และทางเดิ น ขนานหม้ อ เผา ตลอดจนจั ด
ชุดป้องกันความร้อนเพื่อให้พนักงานสวมใส่ ทุกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติงาน และมีการจัดอบรมการใช้อุปกรณ์
ป้องกัน อันตรายส่ วนบุ คคลเบื้ องต้น ให้กับพนักงานและผู้รับเหมาทุกคน รวมทั้งจัดอบรมหลักสู ตรการ
บารุงรักษาด้วยตนเอง (Bag filter) เพื่อให้ พนักงานทราบถึงพื้นฐานความปลอดภัย อันตรายจาก Bag
filter และการหยั่งรู้ระวังภัย KYT การสารวจพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย (BBS) โครงการเช้านี้ที่โรงปูนรวมถึง
มีการถ่ายทอดและแนะนาในขณะปฏิบัติงานจริงเพื่อให้พนักงานมีทักษะและมีความชานาญ มีความรู้ความ
เข้าใจในเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้พร้อมรับสถานการณ์ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ โครงการได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ และมีการตรวจสอบพื้นที่
ปฏิ บั ติงานเป็ น ประจ าทุ กเดือน หากพบพนัก งานที่ ไม่ป ฏิ บั ติต ามกฎระเบี ยบ จะมี การตั กเตื อนหรือ มี
บทลงโทษตามความเหมาะสม และมีสถานพยาบาล ซึ่งเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง มีแพทย์อยู่ประจาใน
เวลา 07.30-16.30 น. จัดให้มีรถพยาบาลที่จอดไว้ในบริเวณสถานพยาบาล เพื่อเตรียมใช้ได้ทุกเมื่อเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน มีการจัดเตรียมน้าดื่มและห้องน้าที่สะอาดและถูกสุขลักษณะไว้ตามจุดต่างๆ เพื่อให้บริการแก่
พนักงานและผู้ มาติดต่ออย่างเพียงพอ เช่น ในบริเวณโรงอาหาร อาคารสานักงาน จุดรับ -ส่ง ปูนซีเมนต์
และห้องควบคุมกระบวนการผลิต เป็นต้น และจัดให้มีสวัสดิการรถรับ-ส่ง พนักงาน
- สุนทรียภาพ โครงการได้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมดประมาณ 262 ไร่ หรือ คิดเป็นประมาณ 21.2%
ของพื้นที่โรงงานปูนซีเมนต์เทาเขาวง (1,232 ไร่) ซึ่งทางโครงการได้ทาการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมเป็นประจา
ทุกๆ ปี
- ความเสี่ยงและอันตรายร้ายแรง โครงการได้กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานการเติมน้าเข้า Boiler
ประกอบด้วย การเติมน้าเข้า Hot well การเติมน้าเข้า Flasher การเติมน้าเข้า Drum การเติมน้าเข้า pH
Boiler รวมทั้งการเดินชุด Chemical dosing และให้พนักงานประจาเครื่องจักรตรวจสอบการทางานของ
เครื่องจักรหลังจากเดินเสร็จแล้วทุกครั้ง เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้องและเกิดความ
ปลอดภัยต่อพนักงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของเครื่องจักร
- มาตรการเฉพาะส้าหรับโครงการปรับ คุณภาพของเสียรวม โครงการรับวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและกาก
ของเสีย ผ่านบริษัทจัดหา (Waste Management) โดยได้กาหนดแนวทางและเงื่อนไข ข้อปฏิบัติในการ
จัดหาวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและของเสียที่เป็นของเหลวไว้เป็นเอกสาร เพื่อใช้บังคับกับบริษัทที่ดาเนินการจัดส่ง
ของเสียมาให้โครงการกาจัด รวมถึงได้จัดทาคู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการรับและกาจัดกากอุตสาหกรรมจาก
ภายนอก (PM017) กรณีที่วัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียที่เป็นของเหลวมีคุณสมบัติที่ทางโครงการสามารถ
ใช้ได้ จะมีการตอบรับเป็นลายลักษณ์อักษร และได้กาหนดให้ผู้ขนส่งต้องมีการคลุมตาข่ายหรือผ้าใบ หรือ
สิ่งอื่นๆ ทุกครั้ง ตั้งแต่ก่อนออกจากแหล่งกาเนิด จนถึงจุดกองเก็บ เพื่อป้องกันการหกล้นหรือฟุ้งกระจาย
ระหว่างการขนส่ง รวมทั้งรถบรรทุกต้องใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และหากเข้ามาในเขต
โรงงานต้องขับด้วยความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และปฏิบัติตามกฎจราจรของโรงงานอย่าง
เคร่งครัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุภายในโครงการ
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4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จากการดาเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย
(ท่ าหลวง) จากัด โรงงานเขาวง ได้ทาการสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณ ภาพสิ่งแวดล้ อม ระหว่าง
เดื อ นกรกฎาคม-ธั น วาคม 2561 (ครั้ ง ที่ 2/2561) เพื่ อ น าเสนอต่ อ ส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาผลการดาเนินงานของบริษัท
โดยผลการตรวจวัด มีรายละเอียดดังนี้
1) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ของบริ ษั ท ปู น ซิ เมนต์ ไทย (ท่ าหลวง) จ ากั ด โรงงานเขาวง ระหว่ า งเดื อ นกรกฎาคม-ธั น วาคม 2561
(ครั้งที่ 2/2561) ซึ่งดาเนินการตรวจวัดระหว่างวันที่ 2-9 พฤศจิกายน 2561 จานวน 4 จุดตรวจวัดบ้านวุ้ง,
บ้านหนองป่าพง, บ้านเขาวง และโรงเรียนบ้านหน้าพระลาน พบว่า ทุกรายการและทุกจุดตรวจวัดมีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง
กาหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง, ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)
เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กาหนด
มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
TSP
PM-10
SO2
NO2

มีค่าเฉลี่ย 24 ชม. อยู่ระหว่าง 0.075-0.173 mg/m3
ค่ามาตรฐาน (≤0.33 mg/m3)
มีค่าเฉลี่ย 24 ชม. อยู่ระหว่าง 0.032-0.106 mg/m3
ค่ามาตรฐาน (≤0.12 mg/m3)
มีค่าเฉลี่ย 1 ชม. สูงสุดอยู่ระหว่างน้อยกว่า 0.001-0.028 ppm
ค่ามาตรฐาน (≤0.30 ppm)
มีค่าเฉลี่ย 1 ชม. สูงสุดอยู่ระหว่างน้อยกว่า 0.001-0.076 ppm
ค่ามาตรฐาน (≤0.17 ppm)

เมื่อ น าผลการตรวจวัด คุ ณ ภาพอากาศในบรรยากาศในครั้ง ที่ 2/2561 เปรีย บเทีย บกับ ใน
ฤดูกาลเดียวกันคือครั้งที่ 2/2560 ครั้งที่ 2/2559 และครั้งที่ 2/2558 พบว่า
TSP จุดตรวจวัดส่ว นใหญ่มีค่าใกล้เคียงกับการตรวจวัดในฤดูกาลเดียวกัน
PM-10 จุดตรวจวัดส่ว นใหญ่มีแนวโน้มใกล้เคียงกับการตรวจวัดในฤดูกาลเดียวกัน
SO2 จุดตรวจวัดส่ว นใหญ่มีค่าใกล้เคียงกัน
NO2 จุดตรวจวัดส่ว นใหญ่มีค่าใกล้เคียงกัน
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2) ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด โรงงาน
เขาวง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 (ครั้งที่ 2/2561) ซึ่งดาเนินการตรวจวัดระหว่างวันที่ 2-9
พฤศจิกายน 2561 โดยทาการตรวจวัดในช่วงเวลาเดียวกันกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
จ านวน 4 จุ ด ตรวจวั ด คื อ บ้ านวุ้ ง บ้ า นหนองป่ าพง บ้ านเขาวง และโรงเรีย นบ้ านหน้ า พระลาน มี
รายละเอียด ดังนี้
• บ้านวุ้ง
ร้อยละ 79.2 เป็นลมสงบ มีความเร็วลมน้อยกว่า 1.0 เมตร/วินาที และร้อยละ 20.8
เป็นลมที่พัดมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีความเร็วลมอยู่ระหว่าง 1.0-3.1 เมตร/
วินาที เมื่อพิจารณาความเร็วลมและทิศทางลม เทียบกับตาแหน่งที่ตั้งโครงการ พบว่า บ้านวุ้ง อยู่ตาแหน่ง
เหนือทิศทางลม ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินการของโครงการในช่วงเวลาดังกล่าว
• บ้านหนองป่าพง
ร้อยละ 41.7 เป็นลมสงบ มีความเร็วลมน้อยกว่า 1.0 เมตร/วินาที และร้อยละ 58.3
เป็นลมที่พัดมาจากทางทิศตะวันออกค่อนไปทางเหนือเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีความเร็วลมอยู่ระหว่าง 1.0-3.6
เมตร/วินาที เมื่อพิจารณาความเร็วลมและทิศทางลม เทียบกับตาแหน่งที่ตั้งโครงการ พบว่า บ้านหนองป่า
พง อยู่ตาแหน่งเหนือทิศทางลม ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินการของโครงการในช่วงเวลาดังกล่าว
• บ้านเขาวง
ร้อยละ 42.9 เป็นลมสงบ มีความเร็วลมน้อยกว่า 1.0 เมตร/วินาที และร้อยละ 57.1
เป็นลมที่พัดมาจากทางทิศตะวันออกเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีความเร็วลมอยู่ระหว่าง 1.0-3.6 เมตร/วินาที เมื่อ
พิจารณาความเร็วลมและทิศทางลม เทียบกับตาแหน่งที่ตั้งโครงการ พบว่า บ้านเขาวง อยู่ตาแหน่งเหนือ
ทิศทางลม ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินการของโครงการในช่วงเวลาดังกล่าว
• โรงเรียนบ้านหน้าพระลาน
ร้อยละ 70.2 เป็นลมสงบ มีความเร็วลมน้อยกว่า 1.0 เมตร/วินาที และร้อยละ 29.8
เป็นลมที่พัดมาจากทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันออกเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีความเร็วลมอยู่ระหว่าง 1.0-3.1
เมตร/วินาที เมื่อพิจารณาความเร็วลมและทิศทางลม เทียบกับตาแหน่งที่ตั้งโครงการ พบว่า โรงเรียนหน้า
พระลาน อยู่ตาแหน่งเหนือทิศทางลม ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินการของโครงการในช่วงเวลา
ดังกล่าว
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3) ผลการตรวจวัด คุณ ภาพอากาศจากปล่องหม้อ เผา พบว่า ทุ กรายการมีค่า อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที่ก้าหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้
TSP
SO2
NOx as NO2
HCl
HF
TOC

มีค่าเท่ากับ 2 mg/m3 ค่าควบคุมใน EIA (≤60 mg/m3)
และอัตราการระบาย มีค่าเท่ากับ 2.02 kg/h
มีค่าเท่ากับ <1.3 ppm ค่ามาตรฐาน (≤30 ppm)
มีค่าเท่ากับ 324 ppm ค่ามาตรฐาน (≤500 ppm)
และอัตราการระบาย มีค่าเท่ากับ 446.55 kg/h
มีค่าเท่ากับ 0.1633 ppm ค่ามาตรฐาน (≤9 ppm)
และอัตราการระบายมีค่าเท่ากับ 0.15 kg/h
มีค่าน้อยกว่า 0.0012 ppm ค่ามาตรฐาน (≤3 ppm)
มีค่าเท่ากับ 4.06 ppm as Methane ค่ามาตรฐาน (≤30 ppm)

 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องหม้อเย็น หม้อบดซีเมนต์ และหม้อบดลิกไนต์
พบว่า ทุกจุดตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด ดังต่อไปนี้
TSP

มีค่าอยู่ระหว่าง 5-40 mg/m3ค่ามาตรฐาน (≤120 mg/m3)
และอัตราการระบายมีค่าอยู่ระหว่าง 0.46-3.60 kg/h

 ผลการตรวจวัดไดออกซิน พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
Dioxin

มีค่าเท่ากับ 0.0031 ngTEQ/Nm3 ค่ามาตรฐาน (≤0.5 ngTEQ/Nm3)

ทั้งนี้ เมื่อนาผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องครั้งที่ 2/2561 เปรียบเทียบกับผล
การตรวจวัดครั้งที่ 1/2561 ครั้งที่ 1-2/2560 ครั้งที่ 1-2/2559 และครั้งที่ 1-2/2558 พบว่า
- TSP
ส่วนใหญ่มีแนวโน้มใกล้เคียงกับการตรวจวัดที่ผ่านมา
- SO2
มีแนวโน้มใกล้เคียงกับการตรวจวัดที่ผ่านมา
- NOx as NO2 มีแนวโน้มใกล้เคียงกับการตรวจวัดที่ผ่านมา
- HCl
มีแนวโน้มใกล้เคียงกับการตรวจวัดที่ผ่านมา
- HF
มีค่าคงที่
- TOC
มีแนวโน้มใกล้เคียงกับการตรวจวัดที่ผ่านมา
- Dioxin
มีแนวโน้มลดลง
สาหรับผลการตรวจวัด TSP ของปล่องหม้อเผาตั้งแต่ครั้งที่ 2/2559 มีค่าลดลง เนื่องจากทาง
โครงการได้ดาเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ดักจับฝุ่น จากเดิมชุดอุปกรณ์ดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (EP) เป็น
ชุ ด อุ ป กรณ์ ดั ก จั บ ฝุ่ น ระบบถุ ง กรอง (Bag filter) ซึ่ ง เป็ น เทคโนโลยี ที่ ใ นปั จ จุ บั น ได้ ถู ก พั ฒ นาให้ มี
ประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นมากยิ่งขึ้น ส้าหรับผลการตรวจวัดโลหะหนักจากปล่อง พบว่า ทุกรายการมี
ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนด
STL-KW : July-December 2018
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มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานปูนซีเมนต์ที่ใช้ของเสียเป็นเชื้ อเพลิงหรือเป็นวัตถุดิบใน
การผลิต (พ.ศ. 2549)
เมื่อนาผลการตรวจวัดโลหะหนักจากปล่องหม้อเผาในครั้งที่ 2/2561 เปรียบเทียบกับผลการ
ตรวจวัด ครั้ งที่ 1/2561 ครั้งที่ 1-2/2560 ครั้งที่ 1-2/2559 และครั้งที่ 1-2/2558 พบว่า ส่ ว นใหญ่ มี
แนวโน้มลดลง
4) ข้อมูลการใช้เชือเพลิง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด โรงงานเขาวง ได้มีการบันทึก
ข้อมูลในช่วงที่มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายขณะที่มีการใช้วัสดุที่ไม่ใช้แล้วและ/หรือของ
เสี ย ที่ เป็ น ของเหลว ของปล่ อ งหม้ อ เผา ระหว่ า งเดื อ นกรกฎาคม-ธั น วาคม 2561 (ครั้ ง ที่ 2/2561)
ประกอบด้วย
วัน เวลา ที่มีการใช้ของเสีย : 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21.47 น. ถึง 22.29 น.
• ปริมาณการผลิตปูนเม็ด : 458 ตัน/ชั่วโมง
• ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงหลักได้แก่
1. Coal (MB.) = 25.51 ตัน/ชั่วโมง
2. Coal (Calciner C1) = 18.35 ตัน/ชั่วโมง
3. Coal (Calciner C2) = 10.99 ตัน/ชั่วโมง
4. Coal (Calciner 1) = 11.00 ตัน/ชั่วโมง
5. Coal (Calciner 2) = 16.00 ตัน/ชั่วโมง
6. กากสี = 0.10 ตัน/ชั่วโมง
7. น้าเสีย = 4.00 ตัน/ชั่วโมง
8. RDF = 0.5 ตัน/ชั่วโมง
• ปริมาณออกซิเจน 9.60 %
• วัน เวลา ที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ : 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20.40 น. ถึง 21.22 น.
5) Petroleum Coke
ในระหว่ า งเดื อ นกรกฎาคม-ธั น วาคม 2561 (ครั้ งที่ 2/2561) ไม่ มี ก ารใช้ Petroleum
Coke เนื่องจาก
1. Petroleum Coke มีราคาสูงกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นที่ให้ค่าความร้อนใกล้เคียงกัน
2. Petroleum Coke มีองค์ประกอบของ Sulfur สูง ซึ่งจะส่งผลต่อกระบวนการเผาปูน
และค่าออกไซด์ของซัลเฟอร์ที่ระบายออกจากปล่อง
3. มีความยากต่อการน าไปใช้งาน และท าให้ ต้องใช้พ ลั งงานมากกว่าเชื้อเพลิ งชนิ ดอื่น
เนื่องจากบดให้ละเอียดยากกว่า
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6) สถิติการหยุดท้างานของอุปกรณ์เก็บฝุ่น สถิติการหยุดทางานของอุปกรณ์เก็บฝุ่นแบบไฟฟ้า
สถิตย์ (Electrostatic Precipitator : EP) ของปล่องหม้อเขาวง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561
(ครั้งที่ 2/2561) ไม่มีการหยุดทางานของอุปกรณ์เก็บฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ และเมื่อเปรียบเทียบกับครั้งที่
ผ่านมา คือ ครั้งที่ 1/2561 ครั้งที่ 1-2/2560 ครั้งที่ 1-2/2559 และครั้งที่ 1-2/2558 พบว่า มีแนวโน้ม
คงที่ทุกหม้อเผา ทั้งนี้ เอสซีจี ได้มีนโยบายการหยุดทางานของอุปกรณ์เก็บฝุ่นต้องเป็นศูนย์ ซึ่งส่งผลให้
โรงงานปูนซิเมนต์ไทยท่าหลวง โรงงานเขาวง มีการดูแล และทาการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของ
อุปกรณ์เก็บฝุ่นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันทางโครงการได้ดาเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ดักจับฝุ่นจากเดิมชุด
อุป กรณ์ ดักจับ ฝุ่น แบบไฟฟ้าสถิตย์ (EP) เป็นชุดอุปกรณ์ดักจับฝุ่นระบบถุงกรอง (Bag Filter) ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีที่ได้ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ทางโครงการได้ยื่นหนังสือขอ
แจ้ง ปรับ ปรุง เครื ่อ งจัก ร/อุป กรณ์ด ัก จับ ฝุ ่น โรงงานผลิต ปูน ซีเมนต์ โรงงานเขาวง กับ ส านัก งาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ตามหนังสือ เลขที่ สส/อส 041.59
7) การตรวจวัดระดับเสียง ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด โรงงานเขาวง จานวน 4
จุดตรวจวัด คือ ริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก และ
บ้านหนองป่าพง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 (ครั้งที่ 2/2561) ซึ่งดาเนินการตรวจวัดระหว่าง
วันที่ 1-8 พฤศจิ กายน 2561 พบว่า ทุกจุ ดตรวจวัดมีค่ าอยู่ ในเกณฑ์ มาตรฐานที่ ก้าหนด ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงาน (พ.ศ. 2548) ซึ่งได้กาหนดให้ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (24 ชม.) ต้องไม่เกิน 70 dB(A) และระดับ
เสียงสูงสุด (Lmax) ต้องไม่เกิน 115 dB(A)
เมื่อนาผลการตรวจวัดในครั้งที่ 2/2561 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัด ครั้งที่ 1/2561 ครั้ง
ที่ 1-2/2560 ครั้งที่ 1-2/2559 และครั้งที่ 1-2/2558 พบว่า
 Leq 24 hrs ส่วนใหญ่มีค่าใกล้เคียงกัน
 Lmax
ส่วนใหญ่มีค่าใกล้เคียงกัน
 L90
ส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง
ผลการตรวจวั ด ระดั บ เสี ย งรบกวน บริ เวณบ้ า นหนองป่ า พง ครั้ ง ที่ 2/2561 พบว่ า
ทุกรายการมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่
29 (พ.ศ. 2550) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน ซึ่งได้กาหนดให้ระดับเสียงรบกวนไม่เกิน 10 dB(A)
8) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าทิง ของบริษัท ปู นซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ ากัด โรงงานเขาวง
จานวน 2 จุดตรวจวัด คือ บริเวณ Cooling Tower และบริเวณ Regenerate resin ที่ระบายลงสู่บ่อเก็บน้า
ทิ้งรวม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 (ครั้งที่ 2/2561) ซึ่งทาการตรวจวัดเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม
และวันที่ 14 กันยายน 2561 พบว่า ทุกรายการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบั บที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญั ติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง
กาหนดคุณลักษณะของน้าทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
• pH
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มีค่าอยู่ระหว่าง 8.2-8.5
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• Total Suspended Solids มีค่าน้อยกว่า 5-11 mg/L
ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 50 mg/L
• Total Dissolved Solids มีค่าอยู่ระหว่าง 729-2,430 mg/L
ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 3,000 mg/L
• Phosphate
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.01-0.99 mg/L
ไม่กาหนดค่ามาตรฐาน
• Residual Chlorine
มีค่าน้อยกว่า 0.1 mg/L
ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 1.0 mg/L
• Temperature
มีค่าอยู่ระหว่าง 31-32 องศาเซลเซียส
ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส
• Conductivity
มีค่าอยู่ระหว่าง 1.10-3.31 mS/cm
ไม่กาหนดค่ามาตรฐาน
เมื่ อ น าผลการตรวจวัด คุ ณ ภาพน้ าทิ้ ง ครั้งที่ 2/2561 เปรีย บเที ย บกั บ ผลการตรวจวั ด
ครั้งที่ 1/2561 ครั้งที่ 1-2/2560 ครั้งที่ 1-2/2559 และครั้งที่ 1-2/2558 พบว่า
pH

ทุกจุดตรวจวัดมีแนวโน้มไม่แตกต่างจากผลการตรวจวัดที่
ผ่านมา
Total Suspended Solids ทุกจุดตรวจวัดมีแนวโน้มคงที่
Total Dissolved Solids ทุกจุดตรวจวัดมีแนวโน้มไม่แตกต่างจากผลการตรวจวัดที่
ผ่านมา
Phosphate
ทุกจุดตรวจวัดมีแนวโน้มไม่แตกต่างจากผลการตรวจวัดที่
ผ่านมา
Residual Chlorine
ทุกจุดตรวจวัดมีแนวโน้มคงที่
Temperature
ทุกจุดตรวจวัดมีแนวโน้มไม่แตกต่างจากผลการตรวจวัด
ที่ผ่านมา
Conductivity
ทุกจุดตรวจวัดมีแนวโน้มไม่แตกต่างจากผลการตรวจวัดที่
ผ่านมา
9) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานที่ท้างาน ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด
โรงงานเขาวง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 (ครั้งที่ 2/2561) ซึ่งดาเนินการตรวจวัดเมื่อวันที่ 3-7
พฤศจิกายน และวันที่ 15 ธันวาคม 2561 จานวน 17 จุดตรวจวัด พบว่า ปริมาณฝุ่นในสถานที่ท้างานทุก
รายการมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนดโดยมีรายละเอียดดังนี้
Total Dust
Respirable Dust
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มีค่าอยู่ระหว่าง 0.05-3.94 mg/m3
ค่ามาตรฐาน ≤ 15 mg/m3
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.02-0.92 mg/m3
ค่ามาตรฐาน ≤ 5 mg/m3
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เมื่อนาผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานที่ทางานครั้งที่ 2/2561 เปรียบเทียบกับผล
การตรวจวัดครั้งที่ 1/2561 ครั้งที่ 1-2/2560 ครั้งที่ 1-2/2559 และครั้งที่ 1-2/2558 พบว่า
ค่า Total Dust ส่วนใหญ่มีแนวโน้มใกล้เคียงกับผลการตรวจวัดที่ผ่านมา
ค่า Respirable Dust ส่วนใหญ่มีแนวโน้มใกล้เคียงกับผลการตรวจวัดที่ผ่านมา
ทั้งนี้ โครงการได้ มีม าตรการต่างๆ เพื่ อป้ องกัน ผลกระทบด้ านฝุ่ น ละอองที่ จ ะมีผ ลต่ อ
สุ ขภาพของพนั กงาน ซึ่ งได้ แก่การปรับ ปรุงจุด หกล้ นรั่ว ไหลของเครื่องจักรที่ก่ อให้ เกิด ฝุ่ นฟุ้ งกระจาย
(Source of Contaminate ; SOC) มีป้ายเตือนเขตที่มีฝุ่นและให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันฝุ่น เช่น
หน้ากากกรองฝุ่น ผ้าปิดจมูก ทุกครั้งเมื่อต้องเข้าปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าว นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจาทุกปีเพื่อติดตามตรวจสอบสุขภาพพนักงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง
10) ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณเครื่องจักร เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทางานของ
เครื่องจักร ซึ่งทาการตรวจวัด ระหว่างวันที่ 2-5 และวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 จานวน 14 จุดตรวจวัด
พบว่า ทุ กจุ ด ตรวจวัด มีค่า อยู่ในเกณฑ์ม าตรฐานที่ ก้าหนด ตามประกาศกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง
กาหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 Leq 8 hrs. มีค่าอยู่ระหว่าง 76.1-96.5 dB(A)
 Lmax

มีค่าอยู่ระหว่าง 88.0-109.3 dB(A)
ค่ามาตรฐานไม่เกิน 115 dB(A)

ทั้งนี้ จากรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานปูนซีเมนต์ เขาวง ที่ได้รับความเห็นชอบจาก สผ. เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557
นั้น ได้กาหนดไว้ว่า “บริเวณใดที่ทาการตรวจวัดว่ามีระดับเสียงดังเกิน 90 dB(A) ต้องมีเครื่องหมายหรือ
ข้อความที่แสดงว่าต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง” ซึ่งได้มีการประเมินไว้ในรายงาน EIA ฉบับดังกล่าวไว้
แล้วว่า จะมีเสียงจากเครื่องจักรที่เกิน 90 dB(A) ซึ่งโครงการได้ดาเนินการตามมาตรการอย่างครบถ้วน
และเคร่ งครั ด โดยบริ เวณใดที่ ก ารตรวจวั ด พบว่ า มี ร ะดั บ เสี ย งของเครื่ อ งจั ก ร เกิ น 90 dB(A) จะมี
เครื่องหมายหรือข้อความที่แสดงว่าต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง เพื่อให้พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันเสียงก่อนเข้าไปปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้จากการปฏิบัติงานโดยปกติ พนักงานจะปฏิบัติงาน
อยู่ภายในห้องควบคุม และหากพนักงานออกไปปฏิบัติงานนอกห้องควบคุมต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล (Ear Plug หรือ Ear Muffs) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการลดเสียงได้ประมาณ 15 และ 25
dB(A) ทุกครั้งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีระดั บเสียงของเครื่องจักร เกิน 90 dB(A) และระยะเวลาในการเข้า
ปฏิบัติงาน ณ จุดที่มีเสียงดังเกินกว่า 90 dB(A) เป็นระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น นอกจากนี้ ตามกฎกระทรวง
เรื่อง กาหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้ อมในการ
ทางาน พ.ศ. 2546 กาหนดไว้ในหมวดที่ 3 เสียง ว่า ภายในสถานประกอบกิจการที่สภาวะการทางานมี
ระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับ เกินมาตรฐานที่กาหนดให้ นายจ้างดาเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขสิ่งที่เป็นต้น
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กาเนิดของเสียง หรือทางผ่านของเสียง หรือการบริหารจัดการเพื่อให้มีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับอยู่ไม่เกิน
มาตรฐานที่กาหนด ซึ่งทางโครงการ ได้ลดเสียงที่แหล่งกาเนิด เช่น ติดตั้งวัสดุป้องกัน/ลดระดับเสียงดัง
Casing หุ้ มชุด Hammering Equipment การติ ดตั้งอุป กรณ์ ล ดเสี ยงที่ บ ริเวณ Cooler การซ่อมบารุง
เครื่องจักรให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอตามแผน PM การใส่น้ามันหล่อลื่น และเปลี่ยนถ่ายอะไหล่ที่เสื่ อมสภาพ
เป็นต้น และในกรณียังดาเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขตามวรรคหนึ่งไม่ได้ นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างสวมใส่
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามที่กาหนดตลอดเวลาที่ทางาน เพื่อลดเสียงให้อยู่ในระดับที่
ไม่เกินมาตรฐานที่กาหนดไว้ โดยโครงการได้จัดทาป้ายเตือนให้สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
และป้ายเตือนบริเวณที่มีเสี ยงดังตามจุดต่างๆ ให้พนักงานเห็ นได้อย่างเด่นชัด เพื่อเป็นการย้าเตือนให้
พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงก่อนออกเข้าไปปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ทางโครงการได้ทาการตรวจวัด ระดับเสียงที่พนักงานได้รับ (%Dose) ควบคู่ไปกับการ
ตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทางานซึ่งเป็นการตรวจวัดในพื้นที่เดียวกับระดับเสียงในสถานที่ทางาน โดย
ทาการตรวจวัดระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2561 จานวน 5 จุดตรวจวัด พบว่า ระดับเสียงที่พนักงาน
ได้รับ (%Dose) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด ตามกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับ
ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 %Dose

มีค่าอยู่ระหว่าง 2.10-73.70 เปอร์เซ็นต์
ปริมาณเสียงสะสมต้องไม่เกิน 100 เปอร์เซ็นต์

นอกจากมาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของโครงการดังที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้นแล้ว ปัจจุบันโครงการได้จัดทาเส้นระดับเสียงเทียบเท่า (Noise Contour) เมื่อวันที่ 13-14 ตุลาคม
2558 ทั้งนี้ทางโครงการดาเนินการทบทวนเส้นเสียงทุกๆ 3 ปี เพื่อดาเนินการบริหารจัดการหาเขตพื้นที่ที่
มีเสี ยงดังมากกว่า 90 dB(A) และกาหนดพื้นที่ดังกล่าวให้ เป็นพื้นที่ที่ต้องสวมใส่ อุปกรณ์ ลดเสียง และ
นาไปสู่การจัดการด้านอื่น ๆ เพื่อลดมลพิษทางเสียงในพื้นที่โครงการ ซึ่งโครงการอยู่ระหว่างการจัดทา
แผนงานโครงการอนุรักษ์การได้ยินในพื้นที่ที่มีเสียงดังมากกว่า 85 dB(A)
11) ผลการตรวจวัดความร้อนในสถานที่ท้างาน ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)จากัด
โรงงานเขาวง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 (ครั้งที่ 2/2561) ซึ่งทาการตรวจวัดระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 จานวน 9 จุดตรวจวัด ได้แก่ ห้องทางานช่างบริเวณ Cooler, บริเวณ Riser Pipe
ชั้น 1, บริเวณที่คนทางานตรงจุด Mix Solid หน้าหม้อเผา, บริเวณลูกกลิ้งแท่น 1, บริเวณลูกกลิ้งแท่น 2,
บริเวณลูกกลิ้งแท่น 3, บริเวณ PH Boiler, บริเวณ AQC Boiler และบริเวณ T/G Building พบว่าทุกจุด
ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด ตามประกาศกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามมัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับ
ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ซึ่งได้กาหนดให้งานที่ทาในลักษณะงานเบา มีมาตรฐานระดับ
ความร้อนไม่เกินค่าเฉลี่ยอุณหภูมิ เวตบัลบ์โกลบ 34 องศาเซลเซียส โดยผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ระหว่าง
22.8-25.7 องศาเซลเซี ย ส ซึ่ ง โดยปกติ พ นั ก งานได้ ป ฏิ บั ติ ง านอยู่ ภ ายในห้ อ งควบคุ ม และติ ด ตั้ ง
เครื่องปรับ อากาศอยู่แล้ว และในบริเวณที่เป็นแหล่ งกาเนิดความร้อนมีป้ ายเตือนอย่างชัดเจน ซึ่งหาก
พนักงานจะออกไปปฏิบั ติงานนอกห้องควบคุมจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้ง
ได้แก่ ชุดป้องกันความร้อน หน้ากาก และถุงมือป้องกันความร้อน เป็นต้น อีกทั้งโครงการยังได้มีการติดตั้ง
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ฉนวนปิ ดบังการแผ่รังสีความร้อน บริเวณที่อาจมีพนักงานที่ทางานโดยสัมผัสกับความร้อน นอกจากนี้
โรงงานได้กาหนดระยะเวลาการทางานของพนักงานออกเป็นวันละ 3 กะ เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายจาก
การสัมผัสความร้อนเป็นระยะเวลานานของพนักงาน
เมื่อนาผลการตรวจวัดความร้อนในสถานที่ทางานครั้งที่ 2/2561 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัด
ครั้ งที่ 1/2561 ครั้ งที่ 1-2/2560 ครั้ งที่ 1-2/2559 และครั้งที่ 1-2/2558 พบว่า ทุ ก จุด ตรวจวั ด มี ค่ า
ใกล้เคียงกับการตรวจวัดที่ผ่านมา
12) ผลการตรวจวัดโลหะหนักในน้าชะปูน เม็ด ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด
โรงงานเขาวง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 (ครั้งที่ 2/2561) ซึ่งดาเนินการตรวจวัดทุกเดือนที่มี
การใช้ ของเสี ย เป็ น เชื้ อ เพลิ ง พบว่า ทุ ก รายการตรวจวั ด มี ค่ า อยู่ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก้า หนด ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
เมื่อนาผลการตรวจวัดครั้งที่ 2/2561 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดที่ผ่านมา คือครั้งที่ 1/2561
ครั้งที่ 1-2/2560 ครั้งที่ 1-2/2559 และครั้งที่ 1-2/2558 พบว่า ส่วนใหญ่แนวโน้มคงที่
13) ส้าหรับผลการตรวจสุขภาพพนักงาน ประจ้าปี 2561 ได้ทาการตรวจสุขภาพเมื่อวันที่ 12
และ 19 ธันวาคม 2561 โดยศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์กรุงเทพ พบว่า ส่วนใหญ่พนักงานมีสุขภาพปกติ
โดยมีผลการตรวจดังนี้
- ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ อยู่ในเกณฑ์ปกติร้อยละ 21.63
- ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก อยู่ในเกณฑ์ปกติร้อยละ 93.37
- ตรวจสมรรถภาพการทางานของปอด อยู่ในเกณฑ์ปกติร้อยละ 76.98
- ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน อยู่ในเกณฑ์ปกติร้อยละ 74.44
สาหรับผลการตรวจสุขภาพพนักงาน (สารเคมี) ประจาปี 2561 ได้ทาการตรวจสุขภาพ
ระหว่างวันที่ 12 และ 19 ธันวาคม 2561 พบว่า ส่วนใหญ่พนักงานมีสุขภาพปกติ โดยมีผลการตรวจดังนี้
- ตรวจระดับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด อยู่ในเกณฑ์ปกติร้อยละ 92.21
- ตรวจสมรรถภาพการทางานของตับ อยู่ในเกณฑ์ปกติร้อยละ 79.09
ทั้งนี้สาหรับพนักงานที่กลุ่มที่มีผลการตรวจสุขภาพผิดปกติ ทางโครงการได้มีนโยบายในการ
ส่งเสริมและดูแลสุ ขภาพของพนั กงานอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาความเหมาะสมของตาแหน่งงานที่
รับผิดชอบ รวมทั้งได้มีการจัดหาอุปกรณ์ป้อ งกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสม ได้แก่ Ear Plugs หรือ
Ear Muffs ซึ่งมีประสิทธิภาพในการลดเสียงได้ประมาณ 15 และ 25 dB(A) ตลอดจนโครงการได้มีป้าย
เตื อ นบริ เวณที่ มี เสี ย งดังเกิน 90 เดซิ เบล(เอ) นอกจากนี้ ท างโครงการได้ส่ งเสริม กิ จกรรมต่ างๆ เช่ น
โครงการเดิน -วิ่ง เพื่อสุขภาพ ชมรมกีฬา และจัดหาสถานที่ออกกาลังกายให้เพียงพอต่อพนักงาน และ
ครอบครัวของพนักงาน รวมทั้งได้แนะนาให้พนักงานที่มีความผิดปกติ เข้ารับคาแนะนาหรือปรึกษากับ
แพทย์ เพื่อดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องและเหมาะสม พร้อมทั้งได้ดาเนินการแก้ไขต่อไป
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14) จากข้ อ มู ล บั น ทึ ก รายงานสถิ ติ อุ บั ติ เหตุ ของบริษั ท ปู น ซิ เมนต์ ไทย (ท่ าหลวง) จ ากั ด
โรงงานเขาวง ได้ดาเนินการรวบรวมและสรุปผลการบันทึกสถิติ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561
พบว่า มีการเกิดอุบัติเหตุไม่ถึงขั้นหยุดงานจานวน 2 ราย และทรัพย์สินเสียหาย (มากกว่า 5,000 บาท)
จานวน 9 ราย
15) จากผลการบันทึกข้อมูลการเจ็บป่วยจากการท้างาน ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
จากัด โรงงานเขาวง ไม่พบว่ามีการเจ็บป่วยจากการทางานของพนักงานและคู่ธุรกิจ ซึ่งโครงการได้มีการ
เฝ้าระวังโรคและการบาดเจ็บจากการทางานอย่างต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกาลังกายผ่าน
ชมรมกีฬาต่างๆ อีกทั้งมีการตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังเป็นประจาทุกปี
16) ด้านสังคมเศรษฐกิจและสังคม บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด โรงงานเขาวง โดย
สถาบัน SIM Research ได้ทาการสารวจสภาพเศรษฐกิจ -สังคม และความคิดเห็นของชุมชนโดยรอบ มี
กลุ่มเป้าหมายรวม 420 ตัวอย่าง แบ่งเป็นระยะ 1-2 กิโลเมตร 180 ตัวอย่าง และระยะ 2-5 กิโลเมตร 240
ตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างดัชนี ทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ พร้อมทั้งสารวจความคิดเห็นของผู้นาชุมชน ผู้นา
ท้องถิ่น และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ทาการศึกษาการรับรู้ ต่อภาพลักษณ์ของโรงงานของ
SCG ความพึงพอใจต่อความรับผิดชอบต่อสังคม การประเมินผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความ
ปลอดภัย ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ด้านเศรษฐกิจและด้านบรรษัทภิบาลการสื่อสาร (การเปิดเผยข้อมูล)
ของชุมชนโดยรอบโรงงาน และนาผลการสารวจมาวิเคราะห์ และประมวลผลสารวจข้อคิดเห็นในภาพรวม
หรือที่เรี ยกว่า ดัช นี ความพึงพอใจของชุมชนต่อโรงงาน (Community Satisfaction Index; CSI) โดย
ประจาปี 2561 ได้ดาเนินการสารวจเมื่อวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2561 จากการสารวจพบว่า โดยภาพรวม
ชุมชนมีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์สูง คือ 90%-97% ซึ่ง ผลดัชนีความพึงพอใจของชุมชนต่อโรงงาน
ตั้งแต่ปี 2558-2561 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
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