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บทที่ 1
บทนำ

1. ควำมเป็นมำของโครงกำรและกำรจัดทำรำยงำน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานปูนซีเมนต์ท่าหลวง ภายใต้โครงการเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพและกาลั งการผลิ ตปู นซีเมนต์ โรงงานปู นซี เมนต์เขาวง เนื่ องจากการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน (AEC) ทาให้ธุรกิจอุ ตสาหกรรมปูนซีเมนต์มีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในอาเซี ยน ทั้งพม่า เวียดนาม อินโดนีเซียและไทย จากการคาดการณ์ ปริมาณความ
ต้องการปูนซีเมนต์ในอนาคตของภาคกลางสูงขึ้น ปีละประมาณร้อยละ 6 และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันการ
ส่ งออกปู น ซี เมนต์ ดั งนั้ น บริ ษั ท ฯ ได้ เล็ งเห็ น ถึ งศั ก ยภาพและก าลั งการผลิ ต ปู น ซี เมนต์ จึ งได้ ว างแผน
ดาเนินการ “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและกาลังการผลิตปูนซีเมนต์ โรงงานปูนเขาวง” ซึ่งจะส่งผลให้ สามารถ
ผลิตปูนเม็ด (Clinker) เพิ่มขึ้นจากการผลิตปัจจุบัน 10,000 ตัน/วัน มีกาลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 11,000 ตัน/วัน
(เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณร้อยละ 10) โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากส านั กงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม ซึ่ งผู้ ช านาญการพิ จารณารายงานการ
วิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ด้านโครงการอุตสาหกรรม เป็นผู้ พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบ โดยได้กาหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการ
ต้ อ งยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด ดั งหนั งสื อ แจ้ งผลการพิ จ ารณารายงาน การวิ เคราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เลขที่ ทส 1009.3/4017 ลงวันที่ 10 เมษายน 2557 ดังเอกสำรแนบที่ 1.1 และนาเสนอรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังกล่าว ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบเป็นประจาทุก 6 เดือน
ทั ้ง นี ้ โครงการได้ย ึด ถือ และปฏิบ ัต ิต ามมาตรการป้อ งกัน และแก้ไ ขผลกระทบสิ ่ง แวดล้อ ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณ ภาพสิ่งแวดล้อ มอย่างเคร่งครัด ได้ค รอบคลุม ถึงมาตรการป้อ งกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงานผลิต
ปูนซีเมนต์ โครงการปรับคุณภาพของเสียรวม โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ
โรงงานปูนซีเมนต์ไทย (การนาลมร้อนทิ้งมาใช้ผลิตไฟฟ้า) และโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานในกระบวนการผลิตปูนซิเมนต์ไทย โดยใช้เชื้อเพลิงแข็งทดแทนด้วย รวมถึงได้รายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังกล่าวให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการได้นาเสนอ
รายงานฯ ครั ้ง ล่า สุด ฉบับ ระหว่า งเดือ นกรกฎาคม-ธัน วาคม 2561 เมื ่อ วัน ที ่ 31 มกราคม 2562 ดัง
เอกสำรแนบที่ 1.2 โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธัน วาคม 2559 ทางโครงการได้ดาเนินการปรับปรุง
อุปกรณ์ดักจับฝุ่นจากเดิมชุดอุปกรณ์ ดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต ย์ (EP) เป็นชุดอุป กรณ์ดักจับฝุ่นระบบถุง
กรอง (Bag Filter) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ทาง
โครงการได้ยื่นหนังสือขอแจ้งปรับปรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์ดักจับฝุ่น โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ โรงงานเขาวง
กับสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ตามหนังสือเลขที่ สส/อส 041.59
ดังเอกสำรแนบที่ 1.3 และแจ้งให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 รับทราบ ดัง เอกสำรแนบที่ 1.4
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สาหรับรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกั นและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณ ภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 โครงการได้มอบหมายให้
ห้ องปฏิ บั ติการสิ่ งแวดล้ อม ศูน ย์ มาตรวิท ยา บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิส เซส จากัด ซึ่งได้รับการขึ้น
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทะเบียนเลขที่ ว-169 และได้รับการ
รับรองระบบ ISO/IEC 17025 : 2005 จากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดัง เอกสำรแนบที่
1.5 เป็นผู้ดาเนินการจัดทารายงานฯ เพื่อนาเสนอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ รั บ ทราบผลการติด ตามตรวจสอบและพิ จ ารณาให้ ข้ อคิ ดเห็ น ตลอดจนให้ ข้ อเสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ
ด าเนิ น การปรั บ ปรุ งแก้ ไขการปฏิ บั ติ ให้ มี ค วามถู ก ต้ อ งเหมาะสมและก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดต่อไป นอกจากนี้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด ได้มอบหมายให้บริษัท เอส ซี
ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จากัด ซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง (Third Party) ในการจัดทารายงานการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Compliance Audit) ทั้งนี้ได้
ดาเนิ นการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งรายงานให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 ดังเอกสำรแนบที่ 1.6

2. รำยละเอียดโครงกำรโดยสรุป
2.1 ที่ตั้ง
โรงงานปู น ซี เมนต์ เทาเขาวง ของบริ ษั ท ปู นซิ เมนต์ ไทย (ท่ าหลวง) จ ากั ด ตั้ งอยู่ เลขที่ 28 หมู่ 4
ตาบลเขาวง อาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ภายในโรงงานปูนซีเมนต์เขาวงที่มีเนื้อที่ประมาณ 1,400 ไร่
โดยเป็นส่วนของโรงงานปูนซีเมนต์เทาเขาวงประมาณ 1,232 ไร่ โรงงานปูนซีเมนต์ขาวเขาวง ประมาณ 63 ไร่
(พื้นที่ติดกัน) และพื้นที่บ้านพักประมาณ 105 ไร่ ทั้งนี้ที่ตั้งโรงงานและอาณาเขตโดยรอบสามารถแสดงได้ ดัง
ภำพที่ 1.1 และภำพที่ 1.2
โรงงานปู น ซี เ มนต์ เ ทาเขาวงก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ ปี พ.ศ. 2535 โดยมี ส ายการผลิ ต ปู น ซี เ มนต์
1 สายการผลิต (หม้อเผา 1) ที่ใช้กระบวนการผลิตแบบ Dry Process ปัจจุบันมีกาลังการผลิตปูนเม็ดรวมอยู่
ที่ 10,000 ตัน/วัน เชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่ ลิกไนต์ และ Petroleum Coke ซึ่งมีอัตรา
การใช้อยู่ที่ประมาณ 1,400 และ 960 ตัน/วัน ตามลาดับ โดยขั้นตอนการผลิตปูนซีเมนต์ของโรงงานแบ่ง
ออกได้เป็น 5 ขั้นตอนหลักๆ คือ การเตรียมวัตถุดิบ (Raw Material Preparation) การบดวัตถุดิบ (Raw
Material Grinding) การเผาปูนเม็ด (Clinker Burning) การบดปูนเม็ด (Clinker Grinding) และการบรรจุ
และขนส่งเพื่อจาหน่าย (Packaging and Transportation) ดังภำพที่ 1.3
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ภำพที่ 1.1 ที่ตั้งโรงงานปูนซีเมนต์เขาวง อาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

STL-KW : January-June 2019



 1-3

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

ภำพที่ 1.2 ขอบเขตพื้นที่โรงงานปูนซีเมนต์เทาเขาวง
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ภำพที่ 1.3 กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ของโรงงานปูนซีเมนต์เทาเขาวง
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2.2 กระบวนกำรผลิตปูนซีเมนต์ (เขำวง)
2.2.1 กำรผลิตปูนซีเมนต์
กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ของโรงงานปูนซีเมนต์เทาเขาวง เป็นกระบวนการผลิตแบบแห้ง
ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้เชื้อเพลิงต่อหน่วยน้อยกว่ากระบวนการผลิตแบบอื่น และไม่มีการใช้น้าในกระบวนการผลิต
ยกเว้นการใช้น้าในการสเปรย์ลดอุณหภูมิลมร้อน และหล่อเย็นเครื่องจักรที่สามารถหมุนเวียนนากลับมาใช้
ใหม่ได้ โดยขั้นตอนการผลิตปูนซีเมนต์ของโรงงานแบ่งออกได้เป็น 5 ขั้นตอนหลักๆ คือ การเตรียมวัตถุดิบ
(Raw Material Preparation) ก ารบ ด วั ต ถุ ดิ บ (Raw Material Grinding) ก ารเผ าปู น เม็ ด (Clinker
Burning) การบดปู น เม็ ด (Clinker Grinding) และการบรรจุ แ ละขนส่ ง เพื่ อ จ าหน่ า ย (Packaging and
Transportation) จากกระบวนการผลิต ปูนซีเมนต์ที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าลมร้อนจากกระบวนการ
ผลิตปูนซีเมนต์จะเกิดขึ้นจาก 2 ส่วน คือ จากหม้อเผาปูนซีเมนต์ (Kiln) และจากหม้อเย็นปูนเม็ด (Clinker
Cooler) ซึ่งพบว่า ลมร้อนที่เกิดขึ้นจากการผลิตปูนซีเมนต์ทั้ง 2 ส่วน ดังนั้น โครงการจะนาเอาความร้อน
เหลือทิ้ง (Waste - Heat) มาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า (Waste-Heat Power Generator : WHG) โดยไม่ต้องมีการ
เผาไหม้เชื้อเพลิ งหรือเปลี่ ยนแปลงกระบวนการผลิ ตเดิมแต่อย่างใด ซึ่ งเชื้อเพลิ งที่ใช้ในกระบวนการผลิ ต
ปูนซีเมนต์นั้น มีการใช้ น้ามัน เตา ถ่านหิ น ชีวมวล และวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (น้ามันดีเซล) มาใช้เป็นเชื้อเพลิง
ทดแทน (ลิกไนต์) (ภายใต้โครงการปรับคุณภาพของเสียรวม) ดังนั้น ในการดาเนินโครงการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานฯ โดยการนาลมร้อนเหลือทิ้งมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าจะสามารถลดค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานไฟฟ้าของโรงงานอีกด้วย
2.2.2 โครงกำรปรับคุณภำพของเสียรวม
โครงการปรับคุณภาพของเสียรวมโรงงานปูนซีเมนต์เทาเขาวง เป็นโครงการที่นาเอาวัสดุที่ไม่
ใช้แล้ว (Solid Waste) และของเสียที่เป็นของเหลว (Liquid Waste) ประเภทต่างๆ มาใช้ทดแทนวัตถุดิบ
และเชื้อเพลิงเดิม ของเสียทั้งหมดที่นามาใช้ในโครงการจะมีผู้จัดหาหรือผู้ผลิตเป็นผู้ดาเนินการเก็บรวบรวม
และขนส่งมายังโครงการทั้งหมด สาหรับการใช้ทดแทนจะแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ การนาเอาวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
และของเสียที่เป็นของเหลวมาทดแทนเชื้อเพลิง และวัตถุดิบ ดังภำพที่ 1.4
2.2.2.1) กำรทดแทนเชื้อเพลิง
เป็นการนาเอาวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และของเสียที่เป็นของเหลวจากแหล่งต่างๆ ที่มีค่า
ความร้อน (Heating Value) มาทดแทนเชื้อเพลิงเดิมบางส่วน ที่หม้อเผา 1 โรงงานปูนซีเมนต์เทาเขาวง
2.2.2.2) กำรทดแทนวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตปูนเม็ด
เป็นการนาเอาวัสดุที่ไม่ใช้แล้วบางชนิดที่มีสารประกอบของเหล็ก อะลูมินา ซิลิกา
และแคลเซียมสูง มาทดแทนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตปูนเม็ด ของโรงงานปูนซีเมนต์เทาเขาวง
ทั้งนี้ โครงการปรับคุณ ภาพของเสี ยรวมจะใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ของโรงงาน
ปูนซีเมนต์เทาเขาวงเกือบทั้งหมด โดยโครงการจะติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเฉพาะในการเก็บกัก การขนส่ง และ
การป้ อนวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และของเสียที่เป็นของเหลว สาหรับทดแทนเชื้อเพลิงเท่านั้น ส่วนการทดแทน
วัตถุดิบจะใช้อุปกรณ์เดิมทั้งหมด
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ภำพที่ 1.4 ขั้นตอนการผลิตปูนซีเมนต์ และตาแหน่งนาเอาวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และของเสียที่เป็นของเหลว
ทดแทนเชื้อเพลิงและวัตถุดิบเดิมที่โรงงานปูนซีเมนต์เทาเขาวง
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2.2.3 โครงกำรปรั บ ปรุ งและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรใช้ พ ลั งงำนของโรงงำนปู น ซิ เมนต์ ไ ทย
(กำรนำลมร้อนทิ้งมำใช้ผลิตไฟฟ้ำ)
กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ของโรงงานปูนซีเมนต์เทาเขาวง เป็นกระบวนการผลิตแบบ Dry
Process ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้เชื้อเพลิงต่อหน่วยน้อยกว่ากระบวนการผลิตแบบอื่น และไม่มีการใช้น้าในกระบวนการ
ผลิต ยกเว้นการใช้น้าในการสเปรย์ลดอุณหภูมิลมร้อน และหล่อเย็นเครื่องจักรที่สามารถหมุนเวียนนากลับมา
ใช้ใหม่ได้ โดยขั้น ตอนการผลิ ตปู นซี เมนต์ของโรงงานปู นซีเมนต์ เทาเขาวง ลมร้อนจากกระบวนการผลิ ต
ปู น ซี เมนต์ จ ะเกิ ด ขึ้ น จาก 2 ส่ ว น คื อ จากหม้ อ เผาปู น ซี เมนต์ (Kiln) และจากหม้ อเย็ น ปู น เม็ ด (Clinker
Cooler) ซึ่งพบว่า ลมร้อนที่เกิดขึ้นจากการผลิตปูนซีเมนต์ทั้ง 2 ส่วนสามารถที่จะนาไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า
ได้ถึง 18 เมกกะวัตต์ เมื่อหั กส่ วนที่ต้องใช้ภายในระบบผลิ ตไฟฟ้ าเองประมาณ 1.4 เมกกะวัตต์ จะเหลื อ
พลั งงานไฟฟ้าสุทธิที่น าไปใช้ประมาณ 16.6 เมกกะวัตต์ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 27.7 ของพลังงานไฟฟ้าที่ทาง
โรงงานรับมาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนั้น ในการดาเนินโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของโรงงานปูนซิเมนต์ไทยโดยการนาลมร้อนเหลือทิ้งมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าจะสามารถลดค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานไฟฟ้าของโรงงานได้มากสุดถึงร้อยละ 27.7
2.2.3.1) กระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำโดยใช้ลมร้อนเหลือทิ้ง
1) กำรดึงลมร้อนจำกแหล่งกำเนิด
ในการผลิ ต กระแสไฟฟ้ า จะมี ก ารดึ ง ลมร้ อ นมาจาก 2 แหล่ ง คื อ จาก
Pre-heater และ Clinker Cooler (Air Quenching Cooler) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.1) กำรดึงลมร้อนจำก Pre-heater
การดึงลมร้อนจาก Pre-heater จะท าโดยการเชื่อมต่อพั ดลมชนิ ด High
Temperature เข้ ากั บ ท่ อ ท างอ อ ก ข อ งล ม ร้ อ น ที่ อ ยู่ ท างด้ าน บ น ข อ ง Pre-heater ทั้ ง 3 Strings
(Pre-heater C-line 2 Strings และ Pre-heater K-line 1 String) ซึ่งพัดลมจะทาหน้าที่ดึงลมร้อนผ่านระบบ
ท่อเข้าสู่ หม้อผลิ ตไอน้ า (PH-K Boiler, PH-C Boiler) เพื่ อผลิ ตเป็นไอน้ าต่อไปโดยที่ ระบบท่ อจะมี การติดตั้ ง
Bypass Flap Valve เพื่ อ ช่ ว ยในการระบายลมร้ อ นออกกรณี ที่ มี ก ารซ่ อ มแซม Boiler ทั้ ง นี้ PH Boiler
จะสามารถดักฝุ่นที่มากับลมร้อนได้โดยภายในจะมีระบบเคาะ (Hammering System) เพื่อให้ฝุ่นที่ตกค้างใน
หม้อไอน้าลงสู่ด้านล่างแล้วนากลับไปใช้ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ต่อไป ซึ่งอัตราการไหลและอุณหภูมิของ
ลมร้ อนจาก Pre-heater ที่ เข้ าสู่ PH Boiler ทั้ งนี้ ไอน้ าที่ ได้ จากการผลิ ตของ PH Boiler ทั้ ง 3 เครื่ อง มี ค่ า
เท่ากับ 58.1 ตัน/ชั่วโมงที่ความดัน 0.789 MPa อุณหภูมิ 307.5-318.6 C โดยไอน้าส่วนนี้จะรวมกับไอน้าที่ได้
จาก AQC Boiler แล้ ว ส่ งไปที่ เครื่ องก าเนิ ด ไฟฟ้ ากั งหั น ไอน้ า (Steam Turbine Generator) เพื่ อผลิ ตเป็ น
กระแสไฟฟ้าต่อไป
1.2) กำรดึงลมร้อนจำก Clinker Cooler
การดึงลมร้อนมาจาก Clinker Cooler จะเริ่มจากการดึงลมร้อนจาก
บริ เ วณกลางหม้ อ เย็ น (Middle Air Flow) โดยใช้ High Temperature Fan ผ่ า นชุ ด ดั ก ฝุ่ น ขั้ น ต้ น
(Pre-duster) เพื่อแยกฝุ่นละอองออกก่อนผ่านเข้าสู่ AQC Boiler ในกรณีที่มีการซ่อมแซม Boiler ลมร้อน
ส่วนนี้จะถูกดึงเข้าสู่เครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitator ; EP) เพื่อทาการบาบัดฝุ่น
ที่มากับ ลมร้อนก่อนระบายออกสู่ บรรยากาศต่อไป ส่วนไอน้าที่ได้จากการผลิตของ AQC Boiler จะมีค่า
เท่ากับ 33.4 ตัน/ชั่วโมง ที่ความดัน 0.789 MPa อุณหภูมิ 346.1 C โดยไอน้าส่วนนี้จะรวมกับไอน้าที่ได้จาก
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PH Boiler ก่อนส่งไปที่เครื่องกาเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้า (Steam Turbine Generator) เพื่อเป็นกระแสไฟฟ้า
ต่อไป
2) ขั้นตอนกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ
ในส่วนของกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของโครงการจะเริ่มจากการส่งน้าที่
ผ่ า นการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพแล้ ว (Boiler Feed Water) เข้ า สู่ Condenser ซึ่ ง จะมี ก ารเติ ม สารเคมี เพื่ อ
ปรับปรุงคุณภาพจากนั้นจึงป้อนเข้าสู่ AQC Boiler และ PH Boiler ต่อไปโดยน้าส่วนนี้จะถูกทาให้มีอุณหภูมิ
สูงขึ้นด้วยลมร้อนที่ได้มาจาก Clinker Cooler และ Pre-heater Tower จนระเหยกลายเป็นไอน้าแล้วส่งไป
ที่ Steam Turbine ซึง่ ไอน้าแรงดันสูง (High Pressure Steam) ที่ได้จากทั้ง PH Boiler และ AQC Boiler
จะนาไปรวมกันเพื่อปั่นกังหันไอน้าที่ติดกับเครื่องกาเนิดไฟฟ้า (Electric Generator) ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า
โดยอาศัยหลักของการเปลี่ยนพลังงานกลจากการหมุนของกังหันไอน้าไปขับเคลื่อนเครื่องกาเนิ ดไฟฟ้าผลิต
เป็นพลังงานไฟฟ้าออกมา ดังภำพที่ 1.5 ซึ่งพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่ได้จากการผลิตจะเท่ากับ 18 เมกกะวัตต์
หรือ 109 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี
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ภำพที่ 1.5 กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากลมร้อนเหลือทิ้งของโครงการ
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2.2.4 โครงกำรปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนในกระบวนกำรผลิตปูนซิเ มนต์
โดยใช้เชื้อเพลิงแข็งทดแทน
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานฯ เป็นโครงการเนื่องมาจากการที่
บริษ ัท ปูน ซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ ากัด โรงงานเขาวง เล็งเห็น และตระหนัก ถึงความส าคัญ ในการใช้
พลังงานทดแทน เพื่อลดการปล่อยมลภาวะและเพื่อให้การดาเนินงานของโครงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และสามารถอยู่คู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน จึงเป็นที่มาของการศึกษาแหล่งพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีที่
มีความเหมาะสมกับโรงงานปูนซิเมนต์ไทยที่สามารถนาทรัพยากรที่เหลือใช้นากลับมาใช้ใ ห้เกิดประโยชน์
สูงสุด ลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลและการปล่อยมลพิษ เป็นต้น ซึ่งแนวทางเลือกหนึ่งที่ได้ทาการศึกษา
และค้น คว้า โดยในเบื้องต้น โรงงานปูน ซิเมนต์เขาวงได้ร่ว มมือกับองค์การบริห ารส่วนจังหวัดสระบุรีและ
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองขีดขิน อาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี คือ การนาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจาก
ครัวเรือน/ชุมชน นากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์หรือที่เรียกว่า “เชื้อเพลิงแข็งทดแทน” หรือ “เชื้อเพลิง
RDF” ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนในกระบวนการผลิตปูนซิเมนต์โดยตรง และ/
หรือเครื่องผลิตก๊าซเชื้อเพลิง (Gasifier) ดังภำพที่ 1.6 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะอาดก่อนนาก๊าซที่ผลิตได้มาใช้
ในกระบวนการผลิตปูนซิเมนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ให้ดีขึ้น
ทั้งนี้โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตปูนซิเมนต์
ไทย โดยใช้เชื้อเพลิงแข็งทดแทน จะใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ของโรงงานปูนซีเมนต์เทาเขาวงเกือบทั้งหมด
โดยโครงการจะติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตปูนซิเมนต์ ได้แก่
1) เครื่องผลิตก๊าซเชื้อเพลิง (Gasifier) ขนาด 70 MW จานวน 1 ชุด
2) เครื่องย่อยขนาด (Shredder) จานวน 2 ชุด
3) ระบบดักจับคลอไรด์ (Chloride Bypass) จานวน 1 ชุด
และติดตั้งอุปกรณ์ป้อนวัตถุดิบทดแทน ได้แก่
1) ชุด ป้ อนวัตถุดิบ ทดแทนที่เป็ นของผสมระหว่างของเหลวและของแข็ง (Slurry waste
feeding unit) จานวน 1 ชุด
2) ชุดป้อนวัตถุดิบทดแทนที่เป็นของแข็ง ชนิดที่เป็นฝุ่นผง จานวน 1 ชุด
โรงงานปูนซีเมนต์เขาวง จัดให้มีพื้นที่เก็บกองเชื้อเพลิง RDF ดังภำพที่ 1.7 ซึ่งเป็นลักษณะ
อาคารปิดคลุมพื้นคอนกรีต มีขนาดพื้นที่ประมาณ 80 X 46 ตารางเมตร ตั้งอยู่ระหว่างพื้นที่เก็บกองอาคาร
เก็บเชื้อเพลิงชีวมวลและพื้นที่อาคารควบคุมระบบผลิตไฟฟ้า โดยบริเวณโดยรอบพื้นที่เก็บกองเชื้ อเพลิง
RDF จะมีรางระบายน้าเพื่อรวบรวมน้าไปยังบ่อน้าหม้อบดปูน #3 ขนาด 12,600 ลูกบาศก์เมตร
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ภำพที่ 1.6 การนาเชื้อเพลิง RDF มาใช้ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ของโรงงานปูนซีเมนต์เขาวง
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ภำพที่ 1.7 ตาแหน่งอาคารกองเก็บเชื้อเพลิง RDF
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2.2.4.1 กระบวนกำรผลิตโดยใช้เชื้อเพลิง RDF
การนาเชื้อเพลิง RDF มาใช้ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ จะมีการติดตั้งอุปกรณ์
เพิ่มเติม ได้แก่ เครื่องย่อยขนาด (Shredder) เครื่องผลิตก๊าซเชื้อเพลิง (Gasifier) และเครื่องดักจับคลอไรด์
(Chloride Bypass) มีรายละเอียด ดังนี้
(1) เครื่องย่อยขนำด (Shredder)
โรงงานปูนซีเมนต์เขาวง จัดให้มีพื้นที่เก็บกองเชื้อเพลิง RDF ซึ่งเป็นลักษณะ
อาคารปิดคลุม พื้นคอนกรีต โดยภายในได้ติดตั้งเครื่องย่อย (Shredder) จานวน 2 เครื่อง กาลังการย่อยรวม
30 ตัน/ชั่วโมง เมื่อจะใช้เชื้อเพลิง RDF รถตักล้อยางจะตักเชื้อเพลิง RDF ที่บรรจุในถุงหรืออัดก้อนจากที่เก็บ
กองมาทาการย่อยที่เครื่องย่อย (Shredder) เมื่อย่อยจนมีขนาดตามที่ต้องการแล้ว จะถูกลาเลียงไปยังถัง
เก็บ เพื่อป้ อนเข้าสู่ เครื่อง Gasifier ก่อนนาเข้าสู่ กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ ดังนั้น เพื่ อเป็นการป้องกัน
ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ บริเวณระบบสายพานลาเลียง RDF เข้าสู่เครื่อง Gasifier โรงงานปูนซีเมนต์
เขาวงจึงจะติดตั้งระบบบาบัดอากาศแบบ Bag Filter โดยใช้ระบบบาบัดอากาศแบบ Bag Filter ที่เลือกใช้
จะมีประสิทธิภาพการบาบัดประมาณร้อยละ 99.9 กระบวนการย่อยขนาดเชื้อเพลิง RDF จะเริ่มต้นจากการ
ใช้รถตักล้อยางตักเชื้อเพลิง RDF ที่บรรจุในถุงหรืออัดก้อนจากที่เก็บกองมาทาการย่อยที่เครื่อง Shredder
เมื่อย่อยจนมีขนาดตามที่ต้องการแล้ว จะถูกลาเลียงไปยังถังเก็บเพื่อป้อนเข้าสู่เครื่อง Gasifier เพื่อผลิตเป็น
ก๊าซเชื้อเพลิงหรือป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์โดยตรง ดังภำพที่ 1.8
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ภำพที่ 1.8 ขั้นตอนการใช้งานเชื้อเพลิง RDF
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(2) เครื่องผลิตก๊ำซเชื้อเพลิง (Gasifier)
เครื่ อ ง Gasifier ขนาด 70 เมกะวั ต ต์ ที่ ติ ด ตั้ ง เป็ น ลั ก ษณะ Fluidized Bed
Gasifier ซึ่งเทคโนโลยี Fluidized bed Gasifier ได้ถูกพัฒนาและนามาใช้โดยมีการทางานที่อุณหภูมิคงที่
และมีการสัมผัสระหว่างของแข็งกับอากาศที่ดี โดยทั่วไปใน Fluidized bed จะประกอบด้วยวัตถุตัวกลาง
(Bed material) ซึ่งได้แก่ ทราย หรือหินปูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน
Gasifier เป็นอุปกรณ์ที่จะเปลี่ยนรูปพลังงานเคมีที่สะสมอยู่ในเชื้อเพลิง RDF ให้กลายเป็นพลังงานเคมีที่อยู่
ในรูปของก๊าซเชื้อเพลิง (Fuel gas) โดยอาศัยกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification) ที่เผาไหม้เชื้อเพลิง
ภายใต้การควบคุมออกซิเจนไม่ให้ เกิดการเผาไหม้ที่ ส มบูรณ์ โดยจะใช้อากาศในการท าปฏิ กิริยาในช่ว ง
ร้ อ ยละ 25-30 ของอากาศทั้ ง หมดที่ ใช้ ในการเผาไหม้ ที่ ส มบู ร ณ์ หรื อ ที่ Equivalence ratio เท่ า กั บ
0.25-0.50 โดยมีกระบวนการต่างๆ ดังนี้
- Drying เป็นขั้นตอนการไล่ความชื้นในเชื้อเพลิง จะระเหยเป็นไอน้าที่อุณหภูมิ
มากกว่า 100 องศาเซสเซียส
- Pyrolysis เป็นกระบวนการแตกตัวทางความร้อนของเชื้อเพลิงในสภาวะที่ไร้
ออกซิเจน จะเกิดถ่านคาร์บอน น้ามัน และก๊าซ โดยค่าความร้อนที่ได้จากก๊าซในกระบวนการ Pyrolysis จะ
มีค่าต่า อยู่ในช่วง 3.5-8.9 เมกะจูล/ลูกบาศก์เมตร
- Oxidation เกิดจากป้อนอากาศเข้าสู่กระบวนการสันดาปของถ่านคาร์บอน
กับออกซิเจนทาให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ส่วนไฮโดรเจน (H2) จะเกิดสันดาปกับออกซิเจนเกิดเป็น
ไอน้า
- Reduction เป็ น ช่ ว งการท าปฏิ กิ ริ ย าเคมี ที่ อุ ณ หภู มิ สู ง ในสภาวะขาด
ออกซิเจน จะได้ก๊าซ CO และ H2
ก๊ า ซที่ ไ ด้ จ ากการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าแก๊ ส ซิ ฟิ เ คชั่ น มี อ งค์ ป ระกอบของก๊ า ซ
คาร์ บ อนมอนอกไซด์ (CO) ไฮโดรเจน (Hydrogen) และมี เทน (Methane) เป็ น หลั ก ซึ่ งก๊ าซดั งกล่ า ว
สามารถนาไปเผาไหม้ให้พลังงานความร้อนได้ เรียกว่า “ก๊าซเชื้อเพลิง (Fuel Gas)” สาหรับวัตถุตัวกลาง
(Bed material) ในเครื่ อ ง Gasifier จะใช้ ท ราย ซึ่ ง Gasifier ขนาด 70 เมกะวัต ต์ จะใช้ ท รายประมาณ
0-100 กิโลเมตร/Batch ระหว่างกระบวนการทางานทรายดังกล่าวจะออกจากเครื่อง Gasifier ได้ 2 ทาง
ได้แก่ ทรายส่วนที่ถูกขัดสีจนละเอียดแล้วจะลอยไปก๊าซเชื้อเพลิงเข้าสู่กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ และทราย
บางส่วนที่ยังมีขนาดใหญ่ อยู่จ ะปะปนออกมากับเถ้าที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ภ ายในเครื่อง Gasifier นั้น
จะถูกส่งผ่านระบบลาเลียงไปกองเก็บใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน
การนาเชื้อเพลิง RDF มาใช้ที่เครื่อง Gasifier นั้น เป็นการเปลี่ยนรูปเชื้อเพลิง
RDF ให้อยู่ในรูปของก๊าซเชื้อเพลิงโดยใช้เครื่อง Gasifier จะช่วยให้สามารถใช้งานเชื้อเพลิงแข็งที่มีคุณภาพ
ต่าได้ง่ายขึ้น กล่าวคือ ใช้ได้ในปริมาณเพิ่มขึ้น และสามารถใช้เชื้อเพลิงคุณภาพต่าได้ดีขึ้น
โรงงานปูนซีเมนต์เขาวงจะนาเชื้อเพลิง RDF ที่ผ่านการย่อยด้วยเครื่องย่อย
ขนาดแล้ว ลาเลียงใส่ระบบสายพานลาเลียงมาเก็บในถัง Hopper ก่อนจะป้อนเข้าเครื่อง Gasifier ขนาด
70 เมกะวั ต ต์ จ านวน 2 ชุ ด ต าแหน่ งติ ด ตั้ ง เครื่ อ ง Gasifier ดั ง ภำพที่ 1.9 โดยเครื่ อ ง Gasifier จะใช้
เชื้ อ เพลิ ง LPG เป็ น เชื้ อ เพลิ งเริ่ ม ด าเนิ น การ (start up) หลั ง จากนั้ น จะป้ อ นเชื้ อ เพลิ ง RDF เข้ า เครื่ อ ง
Gasifier ด้วยอัตราการป้อนประมาณ 5-10 ตัน/ชั่วโมง
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เครื่ อ ง Gasifier จะเปลี่ ย นรูป เชื้ อ เพลิ ง RDF ให้ อ ยู่ ในรูป ของก๊ า ซเชื้ อ เพลิ ง
(Fuel gas) ประมาณ 18,500-27,800 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส ก่อนจะส่งไปเป็น
เชื้อเพลิงใน Precalciner และ Main Burner ของหม้อเผาปูนซีเมนต์ต่อไป
นอกจากนี้ เชื้อเพลิง RDF บางส่วน โรงงานปูนซีเมนต์เขาวง จะนาเชื้อเพลิง
RDF ที่ผ่านการย่อยขนาดแล้วป้อนเข้าหม้อเผาไหม้โดยตรง โดยใช้อุปกรณ์สาหรับการลาเลียงและป้อนวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของแข็งขนาดเล็กที่ติดตั้งแล้ว (ภายใต้โครงการปรับคุณภาพของเสียรวม) อย่างไรก็ตามใน
การน าเชื้อเพลิ ง RDF มาให้ งานเป็ น เชื้อเพลิ งทดแทนที่ ห ม้ อเผา ทั้งผ่ านเครื่อง Gasifier และป้ อนเข้า
หม้อเผาโดยตรง จะมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของค่าความร้อนจากเชื้อเพลิงหลักและเชื้อเพลิงทดแทนที่
ป้อนเข้าหม้อเผา
(3) ระบบดักจับคลอไรด์ (Chloride Bypass System)
การนาเชื้อเพลิง RDF มาใช้งานมีความจาเป็นต้องคานึงถึงคุณสมบัติเพื่อไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อระบบหม้อเผา ซึ่งจากการศึกษาของโรงงานปูนซีเมนต์เทาเขาวง พบว่าเชื้อเพลิง RDF
พบว่ามีคลอไรด์ (Cl) ค่อนข้างสูง หากเข้าไปในระบบหม้อเผามากเกินไป จะทาให้เกิดการอุดตันของไซโคลน
ทาให้ต้องหยุดกระบวนการผลิตได้ ดังนั้น หากต้องการใช้เชื้อเพลิง RDF เพิ่มขึ้นและเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อระบบจาเป็นต้องการมีการติดตั้งระบบดักจับคลอไรด์ (Chloride Bypass) ขึ้นเพื่อลดปริมาณคลอไรด์ใน
ระบบหม้อเผา
ระบบดักจับคลอไรด์ จะติดตั้งบริเวณทางเข้าหม้อเผาปูนซีเมนต์ (Kiln Inlet)
เพื่อดึงก๊าซร้อนจากหม้อเผา (Kiln Gas) ประมาณร้อยละ 1-5 ของก๊าซร้อนในหม้อเผา นามาลดอุณหภูมิ
ด้วย Mixing Chamber จานวน 2 ชุด เพื่อให้คลอไรด์ที่ปะปนอยู่ในหม้อเผาเปลี่ยนสถานะจากก๊าซร้อนเป็น
ของแข็งโดยใช้ Mixing Chamber โดย Mixing Chamber ชุดแรกจะลดอุณ หภู มิก๊าซร้อนจากหม้อเผา
อย่างรวดเร็วด้วยอากาศ (1st Quench Air) และส่งผ่านไปยังระบบ Cyclone dust collector เพื่อดักจับฝุ่น
หยาบก่ อ นส่ ง ไปเข้ า Riser pipe ของหม้ อ เผา โดยระบบบ าบั ด อากาศแบบไซโคลนที่ เลื อ กใช้ จ ะมี
ประสิทธิภาพในการดักจับประมาณร้อยละ 70 ก๊าซที่ผ่านระบบ Cyclone dust collector จะถูกส่งเข้า
Mixing Chamber ชุดที่ 2 เพื่อลดอุณหภูมิก๊าซร้อน ด้วยอากาศอีกครั้ ง (2nd Quench Air) ก่อนผ่านระบบ
ดักฝุ่น (Bag Filter) โดยระบบบาบัดอากาศแบบ Bag Filter ที่เลือกใช้จะมีประสิทธิภาพการบาบัดประมาณ
ร้อยละ 99.9 ก๊าซร้อนที่ผ่านระบบบาบัดอากาศแบบ Bag Filter แล้วจะถูกส่งเข้าระบบหม้อเผาโดยมิได้
ระบายออกสู่บรรยากาศภายนอกแต่อย่างใด ส่วนฝุ่นที่ดักจับได้และมีคลอไรด์ปะปนอยู่จะถูกนาไปกาจัดหรือ
ผสมเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นปูนซีเมนต์ต่อไป
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ภำพที่ 1.9 ที่ตั้งเครื่อง Gasifier และอาคารติดตั้ง Shredder
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2.2.4.2 กำรติดตั้งอุปกรณ์ป้อนวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทดแทนวัตถุดิบ (เพิ่มเติม)
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงงานปูนซีเมนต์เขาวงได้ติดตั้ง
อุปกรณ์ป้อนวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ทดแทนวัตถุดิบเพิ่มเติม จานวน 2 ชุด ได้แก่
- ชุดป้ อนวัตถุดิบทดแทนที่เป็นของผสมระหว่างของเหลวและของแข็ง (Slurry
Waste Feeding Unit)
- ชุดป้อนวัตถุดิบทดแทนที่เป็นของแข็ง (ชนิดฝุ่นผง)
โดยมีที่ตั้งของชุดป้อนวัตถุดิบทดแทนข้างต้น ดังภำพที่ 1.10 และผังขั้นตอนการ
นาวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไปผสมกับวัตถุดิบของโรงงานปูนซิเมนต์เขาวง ดังภำพที่ 1.11 รายละเอียดการติดตั้ ง
ชุดป้อนวัตถุดิบทดแทนมีดังนี้

ภำพที่ 1.10 ที่ตั้งของชุดป้อนวัตถุดิบทดแทนที่ติดตั้งเพิ่มเติม
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ภำพที่ 1.11 ผังขั้นตอนการนาวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไปผสมกับวัตถุดิบของโรงงานปูนซีเมนต์เขาวง
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1) กำรติดตั้งอุปกรณ์ชุดป้อนวัตถุดิบทดแทนที่เป็นของผสมระหว่ำงของเหลว
และของแข็ง (Mixed Liquid/Solid Waste; MLSW)
จากการดาเนินงานที่ผ่านมา โรงงานปูนซีเมนต์เขาวงรับวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ เป็น
ของแข็งประเภทของผสมระหว่างของเหลวและของแข็ง อาทิ ตะกอนจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้า (Water
Treatment Sludge) เป็นต้น มาใช้ทดแทนวัตถุดิบ ซึ่งขั้นตอนการนาไปใช้งานมีความยุ่งยากในการบริหาร
จัดการ ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงงานปูนซีเมนต์เขาวงได้ติดตั้งชุดป้อนของ
ผสมระหว่างของเหลวและของแข็ง (Slurry Waste Feeding Unit) กาลังการป้อน 10 ตัน/ชั่วโมง เพื่อป้อน
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วดังกล่าวเข้าสู่หม้อบดวัตถุดิบ (Raw Mill) และหม้อเผาโดยตรง แสดงดังภำพที่ 1.12 โดยชุด
ป้อน Slurry Waste เป็นระบบกระบอกสูบไฮดรอลิค (Hydraulic piston pump) ทาหน้าที่ดูดและฉีดกาก
ตะกอนลักษณะของผสมระหว่างของเหลวและของแข็งเข้าสู่กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ ซึ่งเป็นระบบปิด
โดยที่ พ นั กงานจะไม่ต้องสั มผั ส กับ กากอุต สาหกรรม อี กทั้งควบคุมกลิ่ น ที่ เกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถ
ควบคุมปริมาณการป้ อนเข้าสู่กระบวนการผลิ ตปูนซีเมนต์ ซึ่งไม่กระทบต่อการผลิ ตปูนซีเมนต์ ชุดป้อน
Slurry Waste ประกอบด้วย ถังเก็บกัก และอุปกรณ์ในการป้อน Slurry Waste เข้าสู่หม้อเผา ดังนี้
(1) ถังกักเก็บ
ถั งกั ก เก็ บ ของชุ ด ป้ อ นของเหลวข้ น จะติ ด ตั้ งในหลุ ม คอนกรี ต มี ข นาด
9.0 x 12.5 x 3.6 เมตร จานวน 2 บ่ อ ความจุรวมประมาณ 81 ลูกบาศก์เมตร มีฝาปิด ควบคุมการปิดเปิดโดย
ระบบไฮดรอลิค ในการ load ของเหลวข้นลงถังกักเก็บจะควบคุมระดับด้วย Ultra sonic sensor
(2) กำรนำไปใช้ทดแทนวัตถุดิบ
ของเหลวข้นที่ load จากรถบรรทุกมาใส่ในถังกักเก็บภายในหลุมคอนกรีต
บริเวณด้านล่างของพื้นถังกักเก็บดังกล่าวจะมี Sliding Frame ซึ่งเป็นอุปกรณ์กวาดของเหลวข้นเข้าสู่ช่องขน
ถ่ายของเหลวข้นจากถังกักเก็บเข้าสู่ Slurry pump โดยใช้เกลียวหมู (Twin Auger) เมื่อได้ปริมาณของเหลว
ข้นเต็ม Slurry pump แล้ววาล์วประตูกั้นกับเกลียวหมูจะปิด จากนั้นของเหลวข้นใน Slurry pump จะถูก
ขับเคลื่อนด้วยกระบอกสูบที่ใช้แรงไฮดรอลิคเป็นต้น กาลังขับเคลื่อนของเหลวข้นผ่านท่อส่งเข้ากระบวนการ
ผลิตปูนซีเมนต์เพื่อเป็นวัตถุดิบต่อไป
การน าไปใช้ทดแทนวัตถุดิบ จะมีการติดตั้ งอุป กรณ์ เพิ่ มเติมส าหรับการ
น าไปใช้ ท ดแทนวั ต ถุ ดิ บ ประกอบด้ ว ย Sliding Frame, เกลี ย วหมู (Twin auger discharge device),
ประตูปิดเปิด หลังจากผ่าน Twin auger, Slurry pump, ระบบหล่อลื่นหลัก, ต้นกาลัง Hydraulic, ท่อส่ง,
หัวฉีดสร้างชั้นของเหลว (BLI) และระบบควบคุมเครื่องจักร
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ภำพที่ 1.12 ผังการทางานของชุดป้อนวัตถุดิบทดแทนที่เป็นของผสมระหว่างของเหลว
และของแข็ง (Slurry Waste Feeding Unit)
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2) กำรติดตั้งอุปกรณ์ชุดป้อนวัตถุดิบทดแทนที่เป็นของแข็ง (ชนิดฝุ่นผง)
โรงงานปูนซีเมนต์เขาวงได้นาวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ทดแทนวัตถุดิบสาหรับการ
ผลิตปูนซีเมนต์ โดยนาเอาวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของแข็งมาใช้ทดแทนวัตถุดิบหลัก 4 ชนิด ได้แก่ วัตถุดิบที่มี
แร่เหล็ก อลูมินา ซิลิกา และแคลเซียม ซึ่งการเตรียมวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หากมีขนาดใหญ่จะต้องผ่านการย่อย
เบื้องต้นโดยใช้เครื่องบดย่อย (Roller Crusher) ก่อน แล้วจึงนาไปเก็บกอง ก่อนที่จะถูกลาเลียงเข้ามายัง
ยุ้งเก็บวัตถุดิบผสมและผ่านเข้าสู่เครื่องโรยทากอง (Stacker) หลังจากนั้นจะนาวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ผสมอยู่ใน
กองวัตถุดิบผสม (Mixed Material) ไปใช้โดยผ่านเครื่องปาด (Reclaimer) ส่งเข้าระบบสายพานลาเลียง
เพื่ อป้ อนเข้าหม้อบดวัต ถุดิบ ส าหรั บ วัส ดุที่ ไม่ใช้แล้ วมาใช้ท ดแทนวัต ถุดิบ ที่ มีขนาดเล็ กลั กษณะเป็ น ผง
ละเอียด อาทิ เถ้า (Ash) โรงงานปูนซีเมนต์เขาวงจะนามาใช้ทดแทนวัตถุดิบประมาณ 7,700 ตัน/เดือน โดย
จะนาผสมกับวัตถุดิบทดแทนอื่นๆ และวัตถุดิบธรรมชาติ เพื่อให้ได้คุณภาพก่อนนาไปใช้ในกระบวนการผลิต
ปูนซีเมนต์ และเพื่อเป็น การลดการฟุ้งกระจาย ลดการสัมผัสของพนักงาน โรงงานปูนซีเมนต์เขาวงจึงได้
วางแผนบริหารจัดการใหม่ โดยการปรับปรุงระบบลาเลียงสาหรับวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ทดแทนวัตถุดิบที่มี
ขนาดเล็กลักษณะเป็ นผงละเอียดดังกล่าว โดยจะติดตั้งชุดป้อนวัตถุดิบชนิดที่เป็นฝุ่นผง พร้อมไซโลขนาด
25 ตัน จานวน 4 ถัง มีกาลังการป้อนประมาณ 25 ตัน/ชั่วโมง เพื่อนาเถ้ามาผสมกับวัตถุดิบที่ผ่านเครื่องบด
ย่อย (Roller Crusher) บริเวณสายพานลาเลียง (Conveyor) ก่อนที่ลาเลียงไปยังที่เก็บกองวัตถุดิบบริเวณ
กองวัตถุดิบผสม (Mixed Material) ดังภำพที่ 1.13
อุปกรณ์ที่ต้องติดตั้งเพิม่ เติมสาหรับนาวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ทดแทนวัตถุดิบชนิดที่
เป็ น ฝุ่ น ผง ประกอบด้ ว ย ไซโลขนาด 25 ตั น จ านวน 4 ถั ง , Slide gate valve, Rotary Valve ขนาด
25 ตัน/ชั่วโมง, Screw Feeder ขนาด 25 ตัน/ชั่วโมง, Air Blower, ท่อเหล็กและฐานวางท่อ, ระบบสเปรย์
น้าและระบบบาบัดอากาศแบบ Bag Filter
โรงงานปู นซี เมนต์ เขาวงก าหนดมาตรการบ ารุ งรักษาเชิ งป้ องกั น (Preventive
Maintenance) อย่ างน้ อยปี ล ะ 2 ครั้ ง เพื่ อให้ ระบบบ าบั ดอากาศแบบ Bag Filter และเครื่ องจั กรอื่ นๆ มี
ประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ และจัดเตรียมอุปกรณ์สารองอย่างเพียงพอ
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ภำพที่ 1.13 ผังการทางานของชุดป้อนวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ทดแทนวัตถุดิบชนิดที่เป็นฝุ่นผง
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2.2.5 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพและกำลังกำรผลิตปูนซีเมนต์ โรงงำนปูนซีเมนต์เขำวง
โครงการเพิ่มประสิ ทธิภาพและกาลั งการผลิตปูนซีเมนต์ โรงงานปูนเขาวง สามารถผลิตปูนเม็ด
(Clinker) เพิ่มขึ้นจากการผลิตปัจจุบัน 10,000 ตัน/วัน มีกาลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 11,000 ตัน/วัน (เพิ่มขึ้นจาก
เดิมประมาณร้อยละ 10)
2.2.5.1 วัตถุดิบ
ภายหลั ง การด าเนิ น โครงการมิ ไ ด้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงรายการวั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์แต่อย่างใด โดยมีความต้องการวัตถุดิบแต่ละประเภทเพิ่มขึ้น รายละเอียดแสดง
ดังตำรำงที่ 1.1
ตำรำงที่ 1.1 ปริมาณวัตถุดิบ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562
วัตถุดิบ
ปริมำณตำม EIA
1. หินปูน
12,000
2. ดินดา
2,000
3. ดินเหลือง
1,350
4. หินลูกรัง
220
5. วัตถุดิบทดแทน
400
ที่มา : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด, 2562

ระหว่ำงเดือนมกรำคม-มิถุนำยน 2562 (ตัน/วัน)
13,592
1,902
406
0
128

2.2.5.2 เชื้อเพลิง
ภายหลั งการดาเนิ นโครงการ มิได้มีการการเปลี่ ยนแปลงรายการเชื้อเพลิ งที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์แต่อย่างใด โดยมีความต้องการเชื้อเพลิงแต่ละประเภทเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ
10 โดยน้าหนัก รายละเอียดแสดงดังตำรำงที่ 1.2
ตำรำงที่ 1.2 ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562
รำยกำร

ปริมำณตำม EIA (ตัน/ปี)
ถ่านหิน
207,000
ลิกไนต์
245,000
น้ามันเตา
4,000
ชีวมวล
- Biomass
131,000
- Bark
เชื้อเพลิงทดแทน
- Cracker Bottom
- Solid Waste
7,500
- Solid AF
- Hical
Petroleum coke
ที่มา : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด, 2562
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ปริมำณกำรใช้
ระหว่ำงเดือนมกรำคม-มิถุนำยน 2562 (ตัน)
253,116
0
0
82,036

2,290
0
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2.2.5.3 กระบวนกำรผลิตปูนซีเมนต์
ภายหลังดาเนินโครงการ มิได้มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์แต่อย่าง
ใด เนื่องจากมีการปรับปรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ ใช้งานในการผลิตเดิมเท่านั้น รายละเอียดแสดงดังรูปที่
1.14 ได้แก่
1) บริเวณหน่วยเตรียมแคลไซน์ (Pre Calciner)
(1) ปรับปรุงพัดลมดูดอากาศ (Induce Draught Fan; IDF Fan) จานวน 3
ชุด ให้อัตราการดูดเพิ่มขึ้นเป็น 10,500 10,500 และ 30,000 ลบ.ม./นาที ตามลาดับ การติดตั้ง IDF Fan
ที่ มี ข นาดใหญ่ ใหญ่ ขึ้ น จะช่ ว ยการดึ ง ลมร้ อ นที่ เกิ ด จากการเผาไหม้ ข องวั ต ถุ ดิ บ และเชื้ อ เพลิ งออกจาก
กระบวนการผลิตได้เพิ่มขึ้น ซึ่งลมร้อนดังกล่าวถูกนาไปใช้ไล่ความชื้นของวัตถุดิบที่จะนามาเผาไหม้ได้ต่อไป
(2) ขยายความสู งของหน่วยแคลไซน์ (Pre Calciner) จากเดิมที่มีความสู ง
28 เมตร เป็น 31 เมตร แสดงรายละเอียดดังรูปที่ 1.15 การเพิ่มความสูงของหน่วยแคลไซน์จะทาให้ลมร้อน
มีการสัมผัสกับวัตถุดิบเพื่อไล่ความชื้นมากขึ้น ส่งผลให้วัตถุดิบสามารถเข้าสู่หม้อเผาได้เพิ่มขึ้นในระยะเวลา
เท่าเดิม โดยลมร้อนที่เพิ่มขึ้นมาจาการปรับปรุงพัดลมดูดอากาศ (Induce Draught Fan; IDF Fan)
(3) ปรับ ปรุงพัดลมดูดอากาศที่หออุ่นวัตถุดิบ (RM EP Fan) จานวน 1 ชุด
ให้มีอัตราการดูดเพิ่มขึ้น 30,000 ลบ.ม./นาที การติดตั้ง RM EP Fan ขนาดใหญ่ จะทาให้ช่วยดึงลมร้อน
จากกระบวนการเผาไหม้ไปใช้ไล่ความชื้นวัตถุดิบที่จะนามาเผาไหม้ได้ต่อไป
2) บริเวณหม้อเย็น (Clinker Cooler)
ปรับปรุงพัดลมเป่าอากาศเย็น (Cooler Fan) ให้อัตราการดูด 400 600 1,800
และ 2,000 ลบ.ม./วินาที เพื่อป้อนลมเย็นจากภายนอกเข้าสู่หม้อเย็นเพิ่มขึ้น ทาให้สามารถลดอุณหภูมิปูน
เม็ดในหม้อเย็นเพิ่มขึ้นทาให้สามารถลดอุณหภูมิปูนเม็ดในหม้อเย็น และนากลับไปใช้ในกระบวนการเผาไหม้
ได้
3) ผลิตภัณฑ์
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั กที่ ได้ จากกระบวนการผลิ ต ซีเมนต์ ได้แ ก่ ปู นเม็ด (Clinker) ซึ่ ง
ปัจจุบันทางโรงงานปูนซีเมนต์เขาวงมีความสามารถในการผลิตปูนเม็ดของโครงการเพิ่มขึ้นเป็น 11,000 ตัน/
วัน คิดเป็นประมาณร้อยละ 10 แสดงดังตำรำงที่ 1.3
ตำรำงที่ 1.3 ปริมาณผลิตภัณฑ์ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562
ผลิตภัณฑ์
ปูนซีเมนต์ผสม
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ที่มา : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด, 2562

STL-KW : January-June 2019

ปริมำณตำม EIA
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ปริมำณ (ตัน/วัน)
ระหว่ำงเดือนมกรำคม-มิถุนำยน 2562
2,322
7,364
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ภำพที่ 1.14 ตาแหน่งที่มีการปรับปรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ใช้งานในการผลิต
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ภำพที่ 1.15 ภาพตัดขวางการขยายความสูงของหน่วยเตรียมแคลไซน์ (Pre Calciner)
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3. ระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร
3.1) พลังงำนไฟฟ้ำ
ปัจจุบันโรงงานปูนซีเมนต์เขาวงมีการใช้กระแสไฟฟ้าสาหรับการเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
ทั้งในส่วนของกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ สานักงาน บ้านพักพนักงาน และบริเวณทั่วไปของโรงงาน รวม
ประมาณ 60 เมกะวัตต์ โดยแหล่งที่มาของพลังงานไฟฟ้า รับมาจาก 2 แหล่ง ได้แก่
1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อาเภอพระพุทธบาท ขนาดแรงเคลื่อน 115 กิโลโวลต์ ผ่าน
สถานีไฟฟ้าย่อยบริเวณโรงงานปูนซีเมนต์เขาวง เพื่อปรับแรงเคลื่อนเป็น 6.6 กิโลโวลต์ แล้วแปลงลงเป็นแรง
เคลื่อน 380 โวลล์ ก่อนนาไปใช้ในโรงงาน 43.3 เมกกะวัตต์
2) การผลิ ต ไฟฟ้ า ของโครงการ (ภายใต้ โครงการปรั บ ปรุ งและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้
พลังงาน) ประมาณ 16.6 เมกะวัตต์
ภายหลังการดาเนินโครงการมีความต้องในการใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นประมาณ 8.5 เมกะวัตต์
โดยกระแสไฟฟ้าส่วนนี้รับมาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อาเภอพระพุทธบาท
3.2) ระบบน้ำใช้
3.2.1) แหล่งน้ำใช้ แหล่งน้าที่มีการนามาใช้ประโยชน์ภายในโรงงานปูนซีเมนต์เทาเขาวงปัจจุบัน
จะมีทั้งแหล่งน้าผิวดิน และแหล่งน้าใต้ดิน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1) แหล่งน้ำผิวดิน
แหล่ งน้ าผิวดิน ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะมีอยู่ 5 แหล่ง หลั กๆ คือ บ่อน้า Quarry Park
ขนาด 100,000 ลบ.ม. บ่ อน้ าหน้ าเหมืองขนาด 80,000 ลบ.ม. บ่อน้าซีเมนต์ขาวขนาด 75,000 ลบ.ม.
บ่อน้าหม้อบดปูน#3 ขนาด 12,600 ลบ.ม. และบ่อน้า WHG ขนาด 906,200 ลบ.ม. โดยน้าจากแหล่งน้าทั้ง
5 แหล่ง จะถูกสูบมาที่บ่อพักน้าขนาด 1,000 ลบ.ม. จากนั้นจึงทาการปรับปรุงคุณภาพน้าก่อนนาไปใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ ภายในโรงงานต่อไป
นอกจากนี้ โรงงานปูนซีเมนต์เขาวงยังมีแหล่งน้าผิวดินอีกแห่งหนึ่งที่ใช้เป็นแหล่งน้า
สารอง ได้แก่ คลองเริงราง อยู่ห่างจากพื้นที่โรงงานไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 17 กิโลเมตร มี
สถานีสูบน้าอยู่ที่บ้านมหาโลก โดยน้าที่สูบมาจะถูกนาไปพักไว้ที่บ่อเก็บน้าขนาด 65,582 ลบ.ม. (บ่อน้าเริง
ราง) จากนั้นจะสูบต่อไปที่บ่อพักน้าของสถานีสูบน้าบ้านตีนโนนขนาด 2,000 ลบ.ม. รวมกับน้าบาดาลที่ได้
จากบ่อบาดาล แล้วจึงสูบไปยังบ่อพักขนาด 1,000 ลบ.ม. เพื่อใช้ในโรงงานในช่วงฤดูแล้งหรือในช่วงที่ขาด
แคลนน้า
2) แหล่งน้ำใต้ดิน (น้ำบำดำล)
โรงงานปูนซีเมนต์เขาวงมีแหล่งน้าบาดาล 2 แห่งได้แก่
2.1) บ่อบาดาลบ้านตีนโนน มีจานวนทั้งสิ้น 6 บ่อ มีสถานีสูบน้าบาดาลอยู่ที่บ้านตีน
โนนห่างพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 8.5 กิโลเมตร (ตามแนวทางหลวงหมายเลข
3034) ความลึกของบ่ออยู่ในช่วง 54-68 เมตร และมีอัตราการสูบน้าจากบ่ออยู่ในช่วง 23-60 ลบ.ม./ชั่วโมง
โดยน้าบาดาลที่สูบขึ้นมาจะถูกส่งไปที่บ่อพักของสถานีขนาด 2,000 ลบ.ม. (บ่อบาดาลตีนโนน) ก่อนส่งเข้าสู่
บ่อพักขนาด 1,000 ลบ.ม. ของโรงงานต่อไป
2.2) บ่อบาดาลบ้านซับบอน ปัจจุบันมีจานวน 7 บ่อ มีสถานีสูบน้าอยู่ที่บ้านซับบอน
โดยมีอัตราการให้น้ารวมอยู่ที่ 30-200 ลบ.ม./ชั่วโมง ที่ความลึกมากกว่า 100 เมตร โดยน้าจากบ่อบาดาลที่
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สูบขึ้นมาจะถูกส่งไปที่บ่อเก็บน้าขนาด 60,000 ลบ.ม. ร่วมกับน้าจากบ่อน้า WHG ขนาด 906,200 ลบ.ม.
ก่อนจะนาเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้าของโครงการ
3.3) ระบบระบำยน้ำ
การเพิ่มประสิทธิภาพและกาลังการผลิตของโครงการในครั้งนี้เป็นการติดตั้งเครื่องจักรภายใน จึงไม่มี
การก่อสร้างอาคารที่จะส่งผลทาให้ระบบระบายน้าเปลี่ยนไปจากเดิม โดยระบบระบายน้าของโรงงานปูนซีเมนต์
เทาเขาวงเป็นระบบปิด มีลักษณะและขนาดแตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ใช้สอย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรางคอนกรีต
และมีบางส่ วนเป็ นรางดิน โดยน้ าฝนและน้าทิ้ งที่เกิดขึ้ นภายในพื้ นที่โรงงานจะถูกระบายออก โดยผ่ านบ่ อ
ตกตะกอนเบื้องต้น และบ่อดักไขมันก่อนจะระบายไปยังบ่อพักในขอบเขตพื้นที่โรงงานปูนซีเมนต์เทาเขาวง
จานวน 10 บ่อ ซึ่งถูกออกแบบให้กระจายตามโซนที่รองรับน้าระบาย
3.4) มลพิษทำงอำกำศและกำรควบคุม
มลพิษทางอากาศที่เกิดจากการดาเนินการปัจจุบันหลักๆ จะอยู่ในรูปของฝุ่นละอองโดยแหล่งที่
ก่อให้เกิดฝุ่นละอองที่สาคัญ ได้ แก่ บริเวณอาคารรับวัตถุดิบ เครื่ องย่อยหินปูน หม้อบดวัตถุดิบ หม้อเผา
หม้อบดปูน ไซโลเก็บปูนซีเมนต์ อาคารบรรจุผลิตภัณฑ์ ตลอดจนบริเวณที่มีการเคลื่อนย้ายขนถ่ายวัตถุดิบ
หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทาให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง นอกจากนี้ยังมีก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ซึ่งเกิดการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่หม้อเผา โดยมีการระบายออกสู่ปล่อง
ต่างๆ ของโรงงาน ปัจจุบันโรงงานปูนซีเมนต์เขาวง มีปล่องระบายอากาศเสียจานวน 9 ปล่อง โดยภายหลังมี
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและกาลังการผลิตไม่มีปล่องเพิ่ม แต่ มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะอัตราการไหล
เท่านั้น ซึ่งในการควบคุมมลพิษทางอากาศนั้น เนื่องจากฝุ่นละอองเป็นมลพิษหลักของกระบวนการผลิต
ปูนซีเมนต์ ทางโรงงานได้ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ในบริเวณต่างๆที่เป็นแหล่งกาเนินฝุ่นละอองเหล่านั้น และ
ส่งผ่านเข้าสู่ระบบดักฝุ่น ระบบดักฝุ่นที่ใช้ในปัจจุบันมี 2 ระบบ ระบบดักฝุ่นชนิดไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic
Precipitator; EP) จานวน 8 เครื่อง และเครื่องดักฝุ่นชนิดถุงกรอง (Bag Filter) จานวน 161 เครื่อง
ภายหลั งการดาเนิ น โครงการเพิ่ มประสิ ทธิภ าพและกาลั งการผลิ ต ไม่มีแหล่ งกาเนิดมลพิษทาง
อากาศเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ทั้งนี้โครงการจะควบคุมปริมาณฝุ่นละอองที่ระบายออกจากปล่องระบายของ
โครงการตามที่กาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงงานปูนซีเมนต์เขาวงอย่าง
เคร่งครัด
3.5) มลพิษทำงน้ำและกำรจัดกำร
การดาเนินงานในปัจจุบัน มีแหล่งกาเนิดน้าเสียที่สาคัญ 3 แหล่ง คือ น้าเสียจากกระบวนการผลิต
น้าเสียที่เกิดจากการอุปโภคและบริโภคของพนักงาน และน้าฝนที่อาจปนเปื้อน
ภายหลังการดาเนินโครงการไม่มีน้าเสียเพิ่มขึ้นเนื่องจากไม่มีการเพิ่มขึ้นของจานวนพนักงานและ
น้าใช้ในการหล่อเย็น เครื่องจั กรอุป กรณ์ เป็นเพียงการใช้น้าในการแลกเปลี่ ยนความร้อน ซึ่ งสามารถนา
กลับมาหมุนเวียนลงสู่บ่อพักน้าของโครงการ โดยไม่มีการระบายทิ้งนอกพื้นที่แต่อย่างใด
เนื่องจากกระบวนการผลิตของโรงงานเป็นระบบ Dry Process ดังนั้นจึงไม่มีการใช้น้าในขั้นตอนการ
ผลิต มีเพียงการใช้น้าเพื่อการหล่อเย็นเครื่องจักร และสเปรย์ลดอุณหภูมิลมร้อนเท่านั้น ซึ่งน้าใช้ในส่วนนี้จะใช้
เพื่อระบายความร้อนออกจากเครื่องจักร โดยไม่มีการสัมผัสกับส่วนของเครื่องจักรที่มีการปนเปื้อนน้ามันหรือฝุ่น
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ละอองโดยตรง ดังนั้นจึงสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ ส่ วนน้ าเสียที่เกิดจากสานักงาน โรงอาหาร และบ้านพัก
พนั กงาน จะมีระบบบ าบัดเฉพาะส่ วนที่สามารถบาบัดให้ มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กาหนด โดยปริมาณที่
เกิดขึ้นและวิธีการจัดการ สามารถสรุปได้ดังนี้
 น้าทิ้งจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้า จะมีลักษณะเป็น ด่าง (pH ประมาณ 9-11) จะเกิดขึ้น
ประมาณ 18 ลู ก บาศก์ เมตร/วั น (ข้ อ มู ล จากรายงาน EIA) โดยน้ าส่ ว นนี้ จ ะถู ก ส่ ง ไปท าให้ เป็ น กลาง
(Neutralization) ก่ อ นระบายลงสู่ ร างระบายน้ าเพื่ อ ไปยั งบ่ อ พั ก ของโรงงานต่ อ ไป และระหว่ างเดื อ น
มกราคม-มิถุนายน 2562 มีน้าทิ้งจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้าปริมาณ 33 ลบ.ม./วัน
 น้ าทิ้ งจากระบบหล่ อเย็ น จะมีการปนเปื้อนของสารแขวนลอย ซึ่งเกิดขึ้น ประมาณ 10
ลูกบาศก์เมตร/วัน (ข้อมูลจากรายงาน EIA) โดยน้าเสียส่วนนี้จะทาการตกตะกอนเบื้องต้นก่อนระบายลงสู่
ระบบระบายน้ าของโครงการน้ าทิ้ งที่ เกิดจากการหล่ อเย็นอุ ปกรณ์ สั มผั สความร้อน จะเกิดขึ้นประมาณ 5
ลูกบาศก์เมตร/วัน (ข้อมูลจากรายงาน EIA) โดยน้าทิ้งส่วนนี้ระบายลงสู่รางระบายน้าของโครงการไปยังบ่อพัก
น้ าเช่นกั น และระหว่างเดือ นมกราคม-มิถุ นายน 2562 มี น้ าทิ้ งจากการหล่ อเย็ น (Cooling water Blow
Down) ปริมาณเฉลี่ย 691 ลบ.ม./วัน และน้าทิ้งที่เกิดจากการหล่อเย็นอุปกรณ์สัมผัสความร้อน ปริมาณเฉลี่ย
23 ลบ.ม./วัน
 น้ าทิ้ งจาก Regenerate Resin มี ลั ก ษณะเป็ น ทั้ งกรดและด่ างเนื่ อ งจากสาร HCl และ
NaOH โดยจะเกิดขึ้นประมาณ 54 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ข้อมูลจากรายงาน EIA) โดยน้าเสียส่วนนี้จะถูกทาให้
เป็นกลางก่อนระบายลงสู่รางระบายน้าของโครงการไปยังบ่อพั กน้า และระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน
2562 มีน้าทิ้งจาก Regenerate Resin ปริมาณเฉลี่ย 1.07 ลบ.ม./วัน
3.6) กำกของเสียและกำรจัดกำร
กากของเสียที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการในปัจจุบันจะเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต อาคารสานักงาน
โรงอาหาร จากการซ่อมบารุงและขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาลของโรงงาน โดยขยะจากอาคารสานักงาน
ส่วนใหญ่จะเป็นขยะแห้งจาพวก กระดาษ และพลาสติก ปริมาณโดยเฉลี่ย 3.3 ลูกบาศก์เมตร/วัน (1 ตัน/วัน
และระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ขยะจากอาคารสานักงานและบ้านพักมีประมาณ 1.46 ตัน/วัน
ซึ่งขยะเหล่านี้จ ะถูกเก็บ ขนโดยรถเก็บขนขยะจากถังขยะที่กระจายอยู่ตามบ้านพักพนักงาน และอาคาร
สานักงานได้ส่งให้เทศบาลเมืองขีดขิน เป็นหน่วยงานรับกาจัดต่อไป ส่วนขยะอันตรายส่วนใหญ่เกิดจากการ
ใช้ภายในสานักงานฯ เช่น แบตเตอร์รี่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ฉนวนกันความร้อน ตัวกรอง น้ามันหล่อลื่น/
จารบีใช้แล้ว เศษผ้า/ถุงมือเปื้อนสารอันตราย เป็นต้น จะมีการเก็บรวบรวมบรรจุในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด
เพื่อป้องกันการตกหล่นและนาส่งให้บริษัทที่ทาหน้าที่รับกาจัดต่อไป
สาหรับการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตรายไปยั งหน่วยงานรับกาจัดกาก
ของเสี ย โรงงานได้ดาเนิ น การตามแนวทางข้อกาหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติงานตามประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและเป็นไปตาม
ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อย่างเคร่งครัด
ในระยะดาเนินการโครงการ จานวนพนักงานของโครงการไม่มีการเพิ่มขึ้น ดังนั้น ปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจะรวบรวมนาไปกาจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานราชการ สาหรับวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่จะเกิดขึ้นจากการซ่อมบารุงเครื่องจักรภายหลังดาเนินโครงการ ได้แก่
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(1)
น้ ามันหล่ อลื่ น/จารบี มี ประมาณ 20.75 ตั น/ปี โรงงานจัดการโดยการน ามาเป็ นเชื้อเพลิ ง
ทดแทนในหม้อเผาซีเมนต์ ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานเรียบร้อยแล้ว
(2)
เศษผ้า ถุงมือเปื้อนปริมาณ 5.80 ตัน/ปี โรงงานจัดการโดยการนามาเป็นเชื้อเพลิงทดแทนใน
หม้อเผาซีเมนต์ ซึ่งได้รับการอนุญาตจากกรมโรงงานเรียบร้อยแล้ว
3.7) พื้นที่สีเขียว
พื้นที่สีเขียวในปัจจุบันมีขนาดพื้นที่ 262 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.2 ของพื้นที่โรงงานปูนซีเมนต์เขาวง
ดังภำพที่ 1.18 ปัจจุบันไม้ยืนต้นภายในพื้นที่สีเขียวเต็มพื้นที่แล้ว รวมทั้งบริเวณแนวกันชนด้านติดกับชุมชน
ได้ แ ก่ จามจุ รี มะขาม หางนกยู ง ยู ค าลิ ป ตั ส อิ น ทนิ น สนประดิ พั ท ธ์ ประดู่ คู ณ กระถิ น ยั ก ษ์ เสลา
ไทรเกาหลี อโศกอินเดีย และแคนา เป็นต้น ซึ่งพรรณไม้ดังกล่าวเป็นพันธุ์ไม้ที่สามารถลดผลกระทบจาก
มลพิษทางอากาศได้ โดยเฉพาะด้านฝุ่นละออง อย่างไรก็ตาม โรงงานปูนซีเมนต์เขาวงได้มีการดูแลและ
บารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่สีเขียวให้เจริญเติบโตอยู่เป็นประจา และในกรณีที่ต้นไม่ได้รับความเสียหาย
หรือตาย โรงงานปูนซีเมนต์เขาวงจะทาการปลูกซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์
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ภำพที่ 1.16 ผังพื้นที่สีเขียวของโครงการ
STL-KW : January-June 2019



 1-33

