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บทที่ 2
ผลการดาเนินการตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 ผลการดาเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษั ท ปู น ซิเมนต์ ไทย (ท่ าหลวง) จากัด โรงงานเขาวง ได้ ท าการสรุป ผลการด าเนิ น การตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพและกาลังการผลิตปูนซีเมนต์ โรงงานปูนซีเมนต์เขาวง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน
2562 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 งนี้ สามารถพิ จ ารณารายละเอี ย ดสรุ ป ผลการด าเนิ น การตามมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไข
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม บริ ษั ท ปู นซิ เมนต์ ไทย (ท่ าหลวง) จ ากั ด โรงงานเขาวง ระหว่ างเดือนมกราคมมิ ถุ น าย น 2 5 6 2 ซึ่ งสาม ารถพิ จารณ ารายละเอี ยดการด าเนิ นงาน ใน ระยะด าเนิ น การได้
ดังตารางที่ 2.2 ภาพที่ 2.1 ถึงภาพที่ 2.93 และเอกสารแนบที่ 2.1 ถึงเอกสารแนบที่ 2.40

STL-KW: January-June 2019

2-1

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 สรุปผลการดาเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและกาลังการผลิตปูนซีเมนต์ โรงงานปูนซีเมนต์เขาวง ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติ

1.ด้านอากาศ
ผลกระทบจะเกิดจากฝุ่นละอองขณะขนส่งวัสดุก่อสร้าง การขุด
เจาะ และการก่อสร้างโครงสร้างต่างๆ
1.1 รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องมีผ้าใบหรือวัสดุปิดคลุมกระบะท้าย - โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการ
รถตลอดเส้นทางการขนส่ง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและร่วงหล่น ก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม ทาให้ไม่มีรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง หากมีกิจกรรมการ
ของวัสดุก่อสร้างสู่สิ่งแวดล้อม
ก่อสร้างโครงจะกาชับให้รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างปิดคลุมผ้าใบหรือวัสดุปิดคลุมท้ายกระบะ
ท้ายรถตลอดเส้นทางการขนส่ง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายสู่สิ่งแวดล้อม และร่วงหล่นของ
วัสดุก่อสร้าง
1.2 ฉีดพรมน้าบริเวณก่อสร้างเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นอย่าง - โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการ
น้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย) และในช่วงอากาศแห้ง
ก่อ สร้าง หรือติดตั้งเครื่อ งจัก รเพิ่มเติม หากมีกิจกรรมการก่อ สร้างจะทาการฉีดพรมน้า
บริเวณก่อสร้างตามที่มาตรการฯ กาหนด
1.3 ตรวจสอบการทางานและซ่อมบารุงเครื่องจักรและยานพาหนะ - โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ที่ใช้ในการก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการระบายมลสาร ก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม หากมีกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะตรวจสอบ
จากการสันดาปที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์
การทางานและซ่อมบารุงเครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ
2. ด้านเสียง
จากการลงเสาเข็ ม การขนส่งวัสดุ ก่อ สร้า ง และการวางรากฐาน
โครงสร้างต่างๆ
2.1 ในการติ ด ตั้งอุ ป กรณ์ ก่ อ สร้า งที่ ต้ อ งใช้ เครื่อ งจั ก รที่ มีเสี ย งดั ง - โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการ
จะต้อ งมี ก ารดาเนิน การในช่ว งเวลากลางวันเท่า นั้น หรือ ในกรณี ก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม หากมีกิจกรรมการก่อสร้างโครงการจะติดตั้งอุปกรณ์
จาเป็นก็จะต้องลดระดับเสียงที่เกิดขึ้นลงให้มากที่สุด
ก่อสร้างที่ต้องใช้เครื่องจักรที่มีเสียงดังในช่วงเวลากลางวันเท่านั้น
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ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

-

-

-

-

-

-

-

-
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่
สามารถปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

- โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้า งเพิ่มเติม ขณะนี้อ ยู่ระหว่างศึก ษาความ
เป็ น ไปได้ ในการก่ อ สร้า ง หรื อ ติ ด ตั้ งเครื่ อ งจั ก รเพิ่ ม เติ ม หากมี กิ จ กรรมการ
ก่อสร้าง โครงการจะติดตั้งอุปกรณ์ช่วยลดระดับเสียง รวมทั้งกาหนดให้มีก าร
ตรวจสอบ และซ่อมบารุงอย่างสม่าเสมอ

-

-

- โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้า งเพิ่มเติม ขณะนี้อ ยู่ระหว่างศึก ษาความ
เป็ น ไปได้ ในการก่ อ สร้า ง หรือ ติ ด ตั้ งเครื่อ งจั ก รเพิ่ ม เติ ม หากมี กิ จ กรรมการ
ก่อสร้างโครงการจะกาหนดให้ผู้รับเหมาจัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
สาหรับคนงานก่อสร้าง เช่น Ear Plugs หรือ Ear Muffs บริเวณที่มีเสียงดัง และ
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอื่นๆ ที่จาเป็นตามลักษณะงาน

-

-

2.4 การก่อสร้างที่ก่อให้ เกิดเสียงดังให้ มีก ารดาเนิ นการเฉพาะ - โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไป
ช่วงเวลากลางวัน (07.00-18.00 น.) เพื่อ หลีก เลี่ยงผลกระทบ ได้ ในการก่ อ สร้ าง หรื อ ติ ดตั้ งเครื่ อ งจั ก รเพิ่ มเติ ม หากมี กิ จกรรมการก่ อ สร้ า ง
ด้านเสียงรบกวนที่อาจเกิดขึ้น
โครงการจะดาเนินการเฉพาะช่วงเวลากลางวัน (07.00-18.00 น.) เพื่อหลีกเลี่ยง
ผลกระทบด้านเสียงรบกวนที่อาจเกิดขึ้น
3. ด้านคุณภาพนา
จากการใช้น้าของโครงการและน้าล้างอุปกรณ์ต่างๆ ในขั้นตอน
ของการก่อสร้าง
3.1 จัดให้มีห้องน้า-ห้องส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาลสาหรับคนงาน - โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไป
ก่อสร้างโดยน้าทิ้งที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง ให้ทาการบาบัด ได้ ในการก่ อ สร้ าง หรื อ ติ ดตั้ งเครื่ องจั ก รเพิ่ มเติ ม หากมี กิ จ กรรมการก่ อสร้ าง
ด้วยระบบบ่ อเกรอะ-บ่ อ ซึม ก่อ นปล่อยให้ ซึมลงดินหรือ บ าบั ด โครงการจะจั ด ให้ คนงานก่ อ สร้า งใช้ห้ อ งน้ า-ห้ อ งส้ว มที่ถู ก สุ ข าภิ บ าลร่ว มกั บ
ด้วยระบบบาบัดน้าทิ้งประจาที่ แล้วระบายลงบ่อรับน้าภายใน โรงงานปูนซิเมนต์ โดยน้าทิ้งที่เกิดขึ้นจากห้องน้า-ห้องส้วม ให้ทาการบาบัดด้วย
พื้นที่โรงงานปูนซีเมนต์เขาวง
ระบบบ่อเกรอะ-บ่อซึม ก่อนปล่อยให้ซึมลงดินหรือบาบัดด้วยระบบบาบัดน้าทิ้ง
ประจาที่ แล้วระบายลงบ่อรับน้าภายในพื้นที่โรงงานปูนซีเมนต์เขาวง

-

-

-

-

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ด้านเสียง (ต่อ)
2.2 เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีเสียงดังมากๆ จะต้องมีการติดตั้ง
อุปกรณ์ช่วยลดระดับเสียง เช่น มีการปิดครอบ รวมทั้งจะต้องมี
การตรวจสอบ และซ่อมบารุงอย่างสม่าเสมอ เช่น มีการหล่อลื่น
ที่ เพี ย งพอ มี ก ารขั น ยึ ด ชิ้ น ส่ ว นต่ า งๆ ให้ แ น่ น เพื่ อ ลดความ
สั่นสะเทือนและลดระดับเสียงที่จะเกิดขึ้น
2.3 กาหนดให้ผู้รับเหมาจัดอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
สาหรับคนงานก่อสร้าง เช่น Ear Plugs หรือ Ear Muffs สาหรับ
คนงานที่ต้องทางานบริเวณที่มีเสียงดัง
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติ

4. ด้านการระบายนาและการป้องกันนาท่วม
จากน้าทิ้งและน้าเสียที่เกิดจากคนงานและขั้นตอนในการก่อสร้าง
4.1 น้าที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างให้ระบายลงสู่ระบบระบายน้า - โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไป
ของโครงการ โดยไม่มีการระบายออกนอกโรงงาน
ได้ ในการก่ อสร้ าง หรือ ติ ดตั้ งเครื่อ งจั กรเพิ่ มเติ ม หากมี กิ จ กรรมการก่ อ สร้ าง
โครงการจะจัดการน้าที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างให้ระบายลงสู่ระบบระบาย
น้าของโครงการ โดยไม่มีการระบายออกนอกโรงงาน
4.2 จัดให้มีการดูแลรางระบายน้าในพื้นที่ก่อสร้างและใกล้เคียงมิให้ - โครงการยั งไม่ ได้ ด าเนิ น การก่ อ สร้ างเพิ่ มเติ ม หากมี กิ จ กรรมการก่ อ สร้ า ง
เกิ ด การอุ ด ตั น หรื อ เกิ ด ตะกอนสะสม เพื่ อ การระบายน้ าที่ มี โครงการจะจัดให้มีการดูแลรางระบายน้าในพื้นที่ก่อสร้างและใกล้เคียงไม่ให้เกิด
ประสิทธิภาพ
การอุดตันหรือเกิดตะกอนสะสม เพื่อการระบายน้าที่มีประสิทธิภาพ
5. ด้านขยะและกากของเสีย
ผลกระทบที่เกิดจากขยะของคนงานก่อสร้างและเศษวัสดุการก่อสร้าง
5.1 จัดเตรียมถังขยะอย่างเพียงพอเพื่อรองรับขยะจากคนงาน โดยวาง - โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไป
ไว้ ในบริเวณที่ ก าหนดให้ เป็ น ที่ พั ก รั บ ประทานอาหารและในพื้ น ที่ ได้ ในการก่ อสร้ าง หรือ ติ ดตั้ งเครื่อ งจั กรเพิ่ มเติ ม หากมี กิ จ กรรมการก่ อ สร้ าง
ก่อสร้างและให้มีการจัดเก็บทุกวันด้วยรถขยะของโรงงานปูน
โครงการจะจัดเตรียมถังขยะอย่างเพียงพอเพื่อรองรับขยะจากคนงานโดยวางไว้
ในบริเวณที่กาหนดให้เป็นที่พักรับประทานอาหารและในพื้นที่ก่อสร้างและให้มี
การจัดเก็บทุกวันโดยรถเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองขีดขิน
5.2 แยกกองเศษวัสดุ เช่น เศษไม้ ปูนเหล็ก ให้เป็นสัดส่วนพร้อมกับ - โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไป
ติ ด ตั้ ง ป้ า ยเตื อ นอั น ตรายจากเศษวั ส ดุ จนกว่ า บริ ษั ท รั บ เหมาจะ ได้ ในการก่ อสร้ าง หรือ ติ ดตั้ งเครื่อ งจั กรเพิ่ มเติ ม หากมี กิ จ กรรมการก่ อ สร้ าง
นาออกไปกาจัด
โครงการจะจัดสถานที่ในการกองเศษวัสดุ เช่น เศษไม้ ปูนเหล็ก ให้เป็ นสัดส่วน
พร้อ มกั บ ติ ด ตั้ งป้ า ยเตื อ นอั น ตรายจากเศษวั ส ดุ จนกว่า บริ ษั ท รั บ เหมาจะ
นาออกไปหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติ

6. การคมนาคมขนส่ง
ผลกระทบจากการขนส่ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เข้ า มายั ง พื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง
โครงการ
กาชับให้ผู้รับเหมาที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างต้องดาเนินการ ดังนี้
6.1 ควบคุ ม ดู แ ลไม่ ให้ มี ก ารบรรทุ ก วั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ เกิ น พิ กั ด - โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไป
น้าหนักตามที่กาหนดไว้ของรถบรรทุกแต่ละประเภท เพื่อป้องกัน ได้ ในการก่ อ สร้ าง หรื อ ติ ดตั้ งเครื่ อ งจั ก รเพิ่ มเติ ม หากมี กิ จ กรรมการก่ อ สร้ า ง
การชารุดของถนน
โครงการจะควบคุมน้าหนักรถบรรทุกที่วิ่งภายในพื้นที่ก่อสร้างทุกคันให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายกาหนด
6.2 อบรมและกาชับพนักงานขับรถให้มีความระมัดระวังเป็นพิเศษ - โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไป
ในบริเวณชุมชนและให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
ได้ ในการก่ อ สร้ าง หรื อ ติ ดตั้ งเครื่ อ งจั ก รเพิ่ มเติ ม หากมี กิ จ กรรมการก่ อ สร้ า ง
โครงการจะอบรมและกาชับพนักงานขับรถ ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ
ในบริเวณที่ผ่านชุมชนและให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
6.3 จากัดความเร็วของยานพาหนะให้ใช้ความเร็วเกิน 40 กม./ชม. - โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไป
ภายในพื้นที่โรงงานปูนซีเมนต์เขาวง
ได้ ในการก่ อ สร้ าง หรื อ ติ ดตั้ งเครื่ อ งจั ก รเพิ่ มเติ ม หากมี กิ จ กรรมการก่ อ สร้ า ง
โครงการได้กาหนดให้ยานพาหนะหรือรถบรรทุกที่วิ่งภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. อีกทั้งโครงการยังกาหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยของโครงการคอยแนะนาและกาชับตลอดเวลา
7. เศรษฐกิจ-สังคม
ผลกระทบต่ อ สภาพความเป็ น อยู่ / การรบกวนชุ ม ชนในพื้ น ที่
ใกล้เคียงโครงการ
1. สนั บ สนุ นให้ ผู้รับ เหมาว่า จ้ างแรงงานในท้อ งถิ่ น เพื่อ เป็ น การ - โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไป
กระจายรายได้ให้กับประชาชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โรงงาน
ได้ในการก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการสนับสนุนให้
ผู้รับ เหมาว่า จ้า งแรงงานในท้อ งถิ่ น อยู่แ ล้ว เพื่อ เป็ นการกระจายรายได้ให้ กับ
ประชาชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โรงงาน
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ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่
สามารถปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

-

-

-

-

4. จั ด ให้ มี ช่ อ งทางรับ เรื่ อ งร้ อ งเรีย นและเจ้ า หน้ า ที่ ตลอด 24 - โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ชั่วโมง พร้อมทั้งมีป้ายและหมายเลขโทรศัพท์ติดไว้มองเห็นชัดเจน ก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม หากมีกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะกาชับดูแล
เพื่อรับข้อร้องเรียนและประสานงานแก้ไขตามสภานการณ์
ไม่ให้กิจกรรมดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนราคาญกับผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

-

-

5. กาหนดให้โรงงานปูนซีเมนต์เขาวง จัดทาแผนงานด้านกิจกรรม
ชุมชนสัม พันธ์ โดยในแผนงานก าหนดให้มี การระบุรายละเอีย ด
ระดับกิจกรรมหรือโครงการให้ชัดเจน ขั้นตอนผู้รับผิดชอบ ช่วง
ระยะด าเนิ น การ ความถี่ และการประเมิ น ผลด าเนิ น งานโดย
กิจกรรมที่ทาต้อ งครอบคลุมชุมชนในพื้นที่ศึกษา เช่น กิจกรรม
สุข ภาพชุมชนออกหน่ วยแพทย์เคลื่อ นที่ให้ บ ริก ารด้า นสุข ภาพ
กิจกรรมสนับสนุน ทุนการศึกษาแก่โรงในพื้นที่ กิจกรรมสนับสนุน
การทานุบ ารุงพระพุทธศาสนา กิจกรรมพัฒนา อาชีพในชุมชน
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ อสม. เป็นต้น
6. กาหนดให้มีก ารประเมินผลการดาเนินงานของกิจกรรมทุก ปี
และให้มีการปรับปรุงกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

- โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ก่อ สร้า ง หรือ ติ ดตั้ งเครื่อ งจั ก รเพิ่ ม เติม ทั้ งนี้ ปั จ จุ บั น โครงการได้ส นั บ สนุ น และเข้ าร่ว ม
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และบริการชุมชนท้องถิ่นอยู่แล้วเป็นประจาทุกปี

-

-

- โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ก่อสร้าง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และบริการ
ชุมชนท้องถิ่นอยู่แล้ว และมีการดาเนินการสารวจความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อโครงการ
เป็นประจาทุกปี

-

-

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติ

7. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)
ผลกระทบต่ อ สภาพความเป็ น อยู่ /การรบกวนชุ ม ชนในพื้ น ที่
ใกล้เคียงโครงการ
2. ก าชับ /กวดขั นให้ ผู้รับ เหมามีการดูแลคนงานมิให้ สร้างความ - โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการ
เดือดร้อนราคาญกับผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
ก่อสร้าง หรือติ ดตั้งเครื่องจั กรเพิ่ มเติ ม หากมี กิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะก าชับ ให้
ผู้รับเหมาดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้สร้างความเดือดร้อนราคาญกับผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
3. กาหนดให้มีการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ชี้แจงรายละเอียด - โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการ
โครงการ มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม การรับ เรื่องร้องเรียน ก่อ น ก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม หากมีกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะจัดทาเอกสาร
เริ่มการก่อสร้าง 15 วัน
ชี้แจงให้แก่ชุมชนโดยรอบรับทราบ ก่อนเริ่มการก่อสร้างมากกว่า 15 วัน
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
8. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. เจ้าของโครงการร่วมกับผู้รับเหมาในการลดผลกระทบที่แ หล่งกาเนิด
เช่น มีการเก็บกวาดพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้มีฝุ่นสะสมจานวนมาก การลด
ระดับ เสียงที่แ หล่งกาเนิดโดยมีก ารหล่อลื่น ซ่อ มบ ารุ งอย่างสม่าเสมอ
การลดระดับเสียงจากการตกกระทบ (Impact) เป็นต้น
2. คนงานก่อสร้างต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายอย่างเพียงพอ และ
เหมาะสมอย่ า งน้ อ ยต้ อ งประกอบด้ ว ย รองเท้ า หุ้ ม ส้ น หมวกนิ รภั ย
หน้ากากกันฝุ่นหรือผ้าปิดจมูกกันฝุ่น ปลั๊กอุกหูเพื่อลดเสียง แว่นตานิรภัย
แบบครอบ (Goggles) หน้ากากเชื่อมกันแสง (สาหรับช่างเชื่อม) เข็มขัด
นิรภัยหรือที่กันตก (กรณีทางานในที่สูง)
3. กาหนดให้ผู้รับเหมาต้องจัดหาชุดปฏิบัติงานสาหรับคนงานก่อสร้างที่มี
ความรัดกุมเหมาะสมกับสภาพทางาน โดยใช้ผ้าที่สามารถระบายความ
ร้อนจากร่างกายได้ดี
4. ควรมีการประชุมก่อนเริ่มงานทุกวัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในงานที่
สอดคล้อง และได้รับทราบปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
5. จั ดให้ มี จุ ดพั ก และเวลาพั ก ระหว่างการปฏิ บั ติงาน โดยเฉพาะการ
ก่อ สร้า งในช่ว งที่ มีอ ากาศร้อ น โดยจั ดน้ าดื่ มที่ สะอาดและเพี ย งพอไว้
บริเวณจุดพัก
6. เจ้าของโครงการต้องร่วมกับผู้รับเหมาในการจัดหาน้าดื่มและห้องน้าที่
สะอาดและเพียงพอให้แก่คนงานก่อสร้าง
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รายละเอียดการปฏิบัติ
- โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ใน
การก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม หากมีกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะให้
คนงานรัก ษาความสะอาดของพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง พร้อ มทั้ ง ตรวจสอบอุ ป กรณ์ แ ละ
เครื่องจักรตามแผนงานซ่อมบารุง
- โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ใน
การก่ อสร้าง หรือติ ดตั้งเครื่องจั กรเพิ่ มเติ ม หากมีกิจกรรมการก่ อสร้าง โครงการจะ
ก าชับคนงานก่อ สร้า งต้อ งสวมใส่อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั นอั นตราย ได้แ ก่ รองเท้ า หุ้ มส้ น
หมวกนิรภัย หน้ากากกันฝุ่นหรือผ้าปิ ดจมูก กันฝุ่น ปลั๊กอุกหู เพื่อลดเสียง แว่นตา
นิรภัยแบบครอบ (Goggles) หน้ากากเชื่อมกันแสง (สาหรับช่างเชื่อม) เข็มขัดนิรภัย
หรือที่กันตก (กรณีทางานในที่สูง) เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของคนงาน
- โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ใน
การก่ อสร้าง หรือติ ดตั้งเครื่องจั กรเพิ่ มเติ ม หากมีกิจกรรมการก่ อสร้าง โครงการจะ
กาหนดให้ผู้รับเหมาจัดหาชุดปฏิบัติงานสาหรับคนงานก่อสร้างที่มีความรัดกุมเหมาะสม
กับสภาพทางาน โดยใช้ผ้าที่สามารถระบายความร้อนจากร่างกายได้ดี
- โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ใน
การก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม หากมีกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะจัด
ประชุมก่อนเริ่มงานทุกวัน เช่น Safety talk, Morning talk เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ในงานที่สอดคล้อง และได้รับทราบปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
- โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ใน
การก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม หากมีกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะจัด
ให้มีจุดพัก และกาหนดเวลาพัก ระหว่างการปฏิบัติงาน และจั ดให้ มีน้าดื่มสะอาด
สาหรับคนงานก่อสร้างไว้บริเวณจุดพัก นอกจากนี้ยังจัดห้องน้าที่สะอาดและเพียงพอ
ให้แก่จานวนคนงานก่อสร้าง

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่
สามารถปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติ

8. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)
7. จัดสภาพแวดล้อมในการทางานให้เหมาะสม รวมทั้งจัดเก็บวัสดุ - โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไป
ก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหลังเสร็จสิ้น ได้ ในการก่ อสร้ าง หรือติ ดตั้ งเครื่ องจั กรเพิ่ มเติ ม หากมี กิ จกรรมการก่ อสร้ าง
การปฏิบัติงานในแต่ละวัน
โครงการจะจัดสภาพแวดล้อมในการทางานให้เหมาะสม และการจัดเก็บวัสดุ
ก่อ สร้า งและอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ให้ เป็ น ระเบี ย บเรีย บร้อ ยหลั งจากเสร็จ สิ้ น การ
ปฏิบัติงานในแต่ละวัน
8. มี ก ารก ากั บ ดู แ ลให้ ค นงานก่ อ สร้ า งอยู่ ภ ายในพื้ น ที่ ก าหนด - โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไป
เนื่องจากพื้นที่ใกล้เคียงเป็นพื้นที่การผลิตโรงงานปูนซีเมนต์ที่กาลัง ได้ ในการก่ อ สร้าง หรื อติ ดตั้ งเครื่ องจั กรเพิ่ มเติ ม หากมี กิ จกรรมการก่ อสร้ าง
มีการเดินเครื่องจักรจากผลิต
โครงการจะก ากับดูแลให้ คนงานก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ที่ก าหนด หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่
เครื่ องจั ก รมี การท างานเพื่ อป้ อ งกั นอั นตรายที่ จะเกิ ดกั บ คนงานก่ อสร้ าง ซึ่ ง
โดยปรกติในบริเวณพื้นที่ส่วนการผลิต ไม่อนุญ าตให้ ผู้ไม่เกี่ย วข้องเข้าในเขต
ปฏิบัติงานดังกล่าว
9. ด้านความเสี่ยงและอันตรายร้ายแรง
จากอุปกรณ์ และขั้นตอนในการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ของ
โครงการ
1. มี ก ารอบรมคนงานก่ อ สร้า งเกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ในการ - โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไป
ทางานจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของโรงงานก่อนเข้าทางานใน ได้ ในการก่ อ สร้าง หรื อติ ดตั้ งเครื่ องจั กรเพิ่ มเติ ม หากมี กิ จกรรมการก่ อสร้ าง
พื้นที่โครงการ
โครงการจะจัดให้มีการอบรมคนงานก่อสร้างให้เข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การทางานจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ของโรงงานก่อ นเข้าทางานในพื้นที่
โครงการ
2. ผู้รับ เหมาจะต้อ งมี ก ารแต่งตั้ งเจ้ า หน้ า ที่ค วามปลอดภั ย เพื่ อ - โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไป
ควบคุมการทางานของคนงานและประสานกับ เจ้า หน้าที่ความ ได้ ในการก่ อ สร้าง หรื อติ ดตั้ งเครื่ องจั กรเพิ่ มเติ ม หากมี กิ จกรรมการก่ อสร้ าง
ปลอดภัยของโรงงานตลอดช่วงการก่อสร้าง
โครงการจะกาหนดให้ผู้รับเหมาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับต่างๆ เพื่อ
ควบคุมการทางานของคนงานและประสานกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของ
โรงงานตลอดช่วงการก่อสร้าง
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ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

-

-

-

-

-

-

-

-
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ตารางที่ 2.2 สรุปผลการดาเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและกาลังการผลิตปูนซีเมนต์ โรงงานปูนซีเมนต์เขาวง ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. มาตรการทั่วไป
1.1 ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณ ภาพสิ่งแวดล้อ ม ที่เสนอใน
รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มโครงการเพิ่ ม
ประสิทธิภ าพและกาลังการผลิตปูนซีเมนต์ ตั้งอยู่ที่ตาบลเขาวง
อาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ซึ่งจัดทาโดยบริษัท เทคนิค
สิ่งแวดล้อมไทย จากัด
1.2 เมื่ อ ผลการติ ด ตามตรวจสอบได้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อม บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด โรงงานเขาวง
ต้อ งด าเนิ น การปรับ ปรุงแก้ ไขปั ญ หาเหล่ า นั้ น โดยเร็ว และต้ อ ง
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดย
เคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมของการ
กาหนดระยะเวลาการติดตามตรวจสอบต่อไป

1.3 หากเกิดเหตุ การณ์ใดๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม บริ ษั ท ปู น ซิ เมนต์ ไทย (ท่ า หลวง) จ ากั ด
โรงงานเขาวง ต้ อ งแจ้ งให้ ส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี กรมโรงงานอุ ตสาหกรรม สานัก งาน
อุ ต สาหกรรมจั งหวัด สระบุ รี และส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว เพื่อสานักงานฯ
จะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
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รายละเอียดการปฏิบัติ

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่
สามารถปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

- บริ ษั ท ฯ ได้ ยึ ดถื อ ปฏิ บั ติ ตามมาตรการป้ อ งกั นและแก้ ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
และกาลังการผลิตปูนซีเมนต์ ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด
อย่างเคร่งครัด

-

- เอกส ารแ น บ ที่ 1 .1 หนั งสื อ
เห็ น ชอบในรายงานการวิ เคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพและก าลั ง การผลิ ต
ปูนซีเมนต์

- ในปั จ จุ บั น จากผลการด าเนิ น การตามมาตรการติ ด ตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการยังไม่พบปัญหาใดๆ ที่อาจจะแสดงให้
เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดขึ้น หากเกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากกิจกรรมของโครงการนั้น โครงการจะทา
การปรั บ ปรุ ง และแก้ ไขปั ญ หาเหล่ า นั้ น อย่ า งเร่ ง ด่ ว น อย่ า งไรก็ ต าม
โครงการได้ยึดถือ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่าง
เคร่งครัดมาโดยตลอด
- จากผลการดาเนินการตามมาตรการฯ ของโครงการที่ผ่านมายังไม่พบ
ปัญหาใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากเกิด
ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของโครงการ
นั้น โครงการจะแจ้งให้สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรับทราบทันที พร้อมทั้งจะให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว

-

-

-

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

รายละเอียดการปฏิบัติ

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

1.4 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด โรงงานเขาวง ต้อง
เสนอรายงานผลการปฏิ บั ติต ามมาตรการป้ อ งกัน และแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่ง แวดล้ อ ม โดยสรุ ป ให้ ส านั ก งานทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี กรมโรงงานอุตสาหกรรม สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุ รี และสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือน

- โครงการได้มอบหมายให้ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ศูนย์มาตรวิทยา บริษัทเอส ซี ไอ
อี โค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด เป็ นผู้รวบรวมข้ อ มูลและจั ดท ารายงานผลการปฏิบั ติตาม
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 สาหรับรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับล่าสุด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 บริษัทได้
นาเสนอให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเมื่อวันที่ 31
มกราคม 2562

-

- เอกสารแนบ ที่ 1.2 ส าเนา
ห นั งสื อ น า ส่ งร า ย งา น ฯ ต่ อ
หน่วยงานราชการ ระหว่างเดือ น
กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

1.5 เมื่ อ โครงการด าเนิ น การผลิ ต เต็ ม ก าลั ง การผลิ ต ของ
เครื่อ งจัก ร และมีสภาวะการผลิตคงตัว (Steady state) แล้ว
พบว่า อัตราการระบายสารมลพิษทางอากาศข้างต้นมีค่าน้อย
กว่าค่าที่ ระบุ ไว้ในรายงาน บริษั ท ปู นซิเมนต์ไทย (ท่ าหลวง)
จากัด โรงงานเขาวง ต้องยึดถือค่าที่ต่านั้นเป็นค่าควบคุม และ
แจ้ งให้ สานั ก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมทราบ

- โครงการได้ทาการควบคุมฝุ่นที่ระบายออกจากโรงงาน ด้วยการติดตั้งระบบดักฝุ่น
แบบไฟฟ้าสถิต (EP) และระบบดักฝุ่นแบบถุงกรอง (BF) ที่มีประสิทธิภาพและควบคุม
ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นที่ระบายออกจากปล่องได้ตามกาหนด ซึ่งผลการตรวจวัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดตาม
มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงคุณภาพของ
เสียรวม ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด โรงงานเขาวงซึ่งสรุปผลตรวจวัดได้
ดังนี้

-

- ภาพที่ 2.7 เครื่ อ งดั ก ฝุ่ น แบบ
ไ ฟ ฟ้ า ส ถิ ต ย์ ( Electrostatic
Precipitator)
- ภาพที่ 2.8 เครื่องดักฝุ่นแบบถุง
กรอง (Bag Filter)
- เอกสารแนบที่ 3.1 ผลการ
ตรวจวั ดคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อมของ
โครงการระหว่ า งเดื อ นมกราคมมิถุนายน 2562

ปริมาณฝุ่นที่ระบายออกจากปล่องหม้อเผา
TSP มีค่าเท่ากับ 7 mg/m3
ค่ามาตรฐาน (< 60 mg/m3)
อัตราการระบาย มีค่าเท่ากับ 4.39 kg/h
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)
1.6 ในกรณี ที่บ ริษั ท ปู นซิเมนต์ไทย (ท่า หลวง) จากัด มีความจ าเป็ นต้อ ง
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้
เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบ
ไว้แล้ว ให้บริษัทฯ แจ้งให้หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ
หรืออนุญาตดาเนินการ ดังนี้
- หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดั งกล่าวเกิด
ผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กาหนดไว้ในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้วให้หน่วยงาน
ผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด
ไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทาสาเนาการปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ข้ า งต้ น ที่ รับ จดแจ้ งไว้ แจ้ งให้ สานั ก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ
- หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจ
กระทบต่อสาระสาคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
การเห็ น ชอบไว้แ ล้ว ในหน่วยงานผู้อ นุมัติห รออนุญ าต จั ดส่งรายงานการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ เสนอให้ คณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นประกอบ
ก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลงให้ห น่วยงานผู้อ นุมัติห รืออนุญ าตแจ้งผลการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ
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รายละเอียดการปฏิบัติ
- โดยระหว่า งเดือ นกรกฎาคม-ธัน วาคม 2559 ทางโครงการได้
ดาเนินการปรับปรุงอุป กรณ์ดักจับฝุ่นจากเดิมชุดอุปกรณ์ ดักจับฝุ่นแบบ
ไฟฟ้า สถิต ย์ (EP) เป็น ชุด อุป กรณ์ด ัก จับ ฝุ ่น ระบบถุง กรอง (Bag
Filter) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้ถูกพัฒนาให้มีป ระสิทธิภ าพในการดักจับ
ฝุ ่น มากยิ ่ง ขึ ้น ทั ้ง นี ้ท างโครงการได้ยื ่น หนัง สือ ขอแจ้ง ปรับ ป รุง
เครื่องจักร/อุปกรณ์ดักจับฝุ่น โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ โรงงานเขาวง กับ
สานัก งานอุตสาหกรรมจัง หวัดสระบุรี เมื่อ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
และจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศค่า TSP จากปล่องระบายมีค่า
ลดลง ตามหนังสือ เลขที ่ สส/อส 041.59 และแจ้ งให้ คณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 รับทราบ

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง
- เอกสารแนบที่ 1.1 หนั งสื อ
เห็ นชอบในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มโครงการ
เพิ่มประสิทธิภ าพและก าลังการ
ผลิตปูนซีเมนต์
- เอกสารแนบ ที่ 1.3 ส าเนา
หนั งสื อแจ้ งปรับ ปรุ งเครื่องจั กร/
อุ ป กรณ์ ดั ก จั บ ฝุ่ 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 2562
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)

รายละเอียดการปฏิบัติ

1.7 ว่า จ้ า งหน่ ว ยงานกลาง (Third Party) เพื่ อ ด าเนิ น การ
ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและมาตรการติ ด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

- โครงการได้มอบหมายให้ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม บริษัทเอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส
จ ากั ด ด าเนิ น การตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ระหว่าง
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 สาหรับรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับล่าสุด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 บริษัทได้นาเสนอให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562

1.8 หากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณ
พื้ น ที่ โ ครงการและบริ เวณโดยรอบมี แ นวโน้ ม เข้ า ใกล้ ค่ า
มาตรฐานคุณ ภาพอากาศในบรรยากาศโครงการจะต้องให้
ความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งด าเนิ น การแก้ ไ ข
ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ

- หากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพื้ นที่โครงการและบริเวณ
โดยรอบมีแนวโน้มใกล้ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่กาหนดไว้ โครงการจะ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ อดาเนินการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวทันที โดยทาง
โครงการได้มีมาตรการลดผลกระทบจากกิจกรรมการดาเนินงานของโครงการ โดยมีการ
ควบคุมฝุ่นที่ฟุ้งกระจายภายในโครงการ และฝุ่นจากการผลิตอย่างสม่าเสมอ ดังนี้
1. การใช้สายพานลาเลียงระบบปิด
2. ปลูกต้นไม้รอบพื้นที่โครงการ
3. ถนนภายในโครงการ เป็นถนนคอนกรีต
4. มีรถดูดฝุ่น สาหรับทาความสะอาดในบริเวณโครงการ
5. การฉีดพรมน้าบริเวณการทากองวัตถุดิบและเชื้อเพลิง

2. ด้านคุณภาพอากาศ
ปฏิบัติตามมาตรการโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ดังนี
2.1 มีระบบควบคุมการระบายมลสารทางอากาศ โดยติดตั้ง
เครื่องดักฝุ่นแบบถุงกรอง (Bag Filter) และแบบไฟฟ้าสถิตย์
(Electrostatic Precipitator : EP) ในทุกขั้นตอนการผลิตที่
มี ฝุ่ น ระบายออกสู่ บ รรยากาศ ส าหรั บ การขนถ่ า ยด้ ว ย
สายพานลาเลียงภายในโรงงานเป็นระบบปิด และจุดเชื่อมต่อ
ระหว่างการขนถ่ายจะมีอุปกรณ์ดักฝุ่นติดตั้งอยู่

STL-KW : January-June 2019

- โครงการได้ดาเนินการติดตั้งเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitator
: EP) ในทุก ขั้นตอนของกระบวนการผลิตก่อ นที่จ ะระบายอากาศออกจากปล่อ ง เช่น
ปล่องหม้อเย็น ปล่องหม้อบดซีเมนต์ และปล่องหม้อบดลิกไนต์ เป็นต้น ติดตั้งเครื่องดัก
ฝุ่นแบบถุ งกรอง (Bag Filter) ที่ป ล่อ งหม้อ เผา และในทุ ก กระบวนการผลิตที่มีฝุ่นฟุ้ ง
กระจาย เช่น หม้อบดซีเมนต์ หม้อบดลิกไนต์ Top Cyclone และจุดเชื่อมต่อสายพาน
ลาเลียงแกลบ เป็นต้น และสาหรับสายพานลาเลียงต่างๆ เช่น สายพานลาเลียงวัตถุดิบ
และปูนเม็ด โครงการได้ดาเนินการให้เป็นระบบปิด (Enclosure) ทั้งหมด

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข
-

- เอกสารแนบที่ 1.2 สาเนาหนังสือ
นาส่งรายงานฯต่อหน่วยงานราชการ
ระหว่ า งเดื อ นกรกฎาคม-ธั น วาคม
2561

-

-

เอกสารอ้างอิง

- ภาพที่ 2.1 สายพานลาเลียงระบบปิด
บริเวณต่างๆภายในโรงงาน
- ภาพที่ 2.2 การปลูกต้นไม้และพื้นที่
สีเขียวภายในโรงงาน
- ภาพที่ 2.3 สภาพถนนภายในพื้นที่
โครงการที่เป็นถนนคอนกรีต
- ภาพที่ 2.4 รถดูดฝุ่นประจาโรงงาน
- ภาพที่ 2.5 การฉี ด พรมน้ าบริเวณ
การทากองวัตถุดิบและเชื้อเพลิง
- ภาพที่ 2.1 สายพานลาเลียงระบบ
ปิดบริเวณต่างๆภายในโรงงาน
- ภาพที่ 2.7 เครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้ า
สถิตย์ (Electrostatic Precipitator)
- ภาพที่ 2.8 เครื่ อ งดั ก ฝุ่ น แบบถุ ง
กรอง (Bag Filter)
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ด้านคุณภาพอากาศ (ต่อ)
2.2 ควบคุมปริมาณฝุ่นที่ระบายออกจากปล่องหม้อเผา (ซึ่ง
เป็นปล่องเดียวกับหม้อบดวัตถุดิบ) ของโครงการไม่ให้เกิน 60
mg/m3 ส่วนฝุ่นละอองที่ระบายออกจากปล่องอื่นๆกาหนดไว้
ที่ไม่ เกิน 120 mg/m3และการด าเนิ น งานของโรงงานปู น ฯ
จะต้ อ งไม่ ท าให้ ป ริม าณฝุ่ น และก๊ า ซซัล เฟอร์ไดออกไซด์ใน
บรรยากาศรอบโรงงาน สูงเกินกว่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศ

รายละเอียดการปฏิบัติ
- โครงการได้มีการควบคุมปริมาณฝุ่นที่ระบายออกจากปล่องหม้อเผาไม่ให้เกิน
ค่ามาตรฐานที่กาหนดไว้ และมีก ารสังเกตความเข้มข้นของฝุ่นที่ระบายออก
จากปลายปล่อ งด้ว ยกล้อ งวงจรปิด แสดงผลของ Computer ภายใน
ห้อ งควบคุมการผลิต (CCR) พร้อมกับมีการติดตั้ง Continuous Monitoring
Emission System (CEMs) ด้วย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการควบคุมกระบวนการ
ผลิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่กาหนด สาหรับผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นที่ระบายออก
จากปล่องหม้อเผา ปริมาณฝุ่นและก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ พบว่า
ปริมาณฝุ่นที่ระบายออกจากปล่องหม้อเผา
TSP มีค่าเท่ากับ 7 mg/m3 ค่ามาตรฐาน (< 60 mg/m3)
ปริมาณฝุ่นจากปล่องอื่น (หม้อเย็น, หม้อบดซีเมนต์, หม้อบดลิกไนต์)
TSP มีค่าอยู่ระหว่าง 2-9 mg/m3 ค่ามาตรฐาน (< 120 mg/m3)

ปริมาณฝุ่นในบรรยากาศ
TSP
มีค่าเฉลี่ย 24 ชม. อยู่ระหว่าง 0.076-0.205 mg/m3
ค่ามาตรฐาน < 0.33 mg/m3
PM-10 มีค่าเฉลี่ย 24 ชม. อยู่ระหว่าง 0.053-0.110 mg/m3
ค่ามาตรฐาน < 0.12 mg/m3
ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ
SO2 มีค่าเฉลี่ย 1 ชม. สูงสุด อยู่ระหว่าง 0.002-0.016 ppm
ค่ามาตรฐานที่กาหนด < 0.30 ppm
ทั้งนี้ทุกรายการและทุกจุดตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
2.3 ใช้กระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันสูงเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องไฟฟ้า - โครงการใช้กระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันสูงเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องไฟฟ้ากระพริบ
กระพริบซึ่งมีผลให้เครื่องดักฝุ่นหยุดทางาน
ซึ่งมีผลทาให้เครื่องกาจัดฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์หยุดทางาน ทางโครงการสามารถ
Operate เครื่องจากัดฝุ่นได้อย่างต่อเนื่อ งโดยไม่มีการ Trip ของ EP เกิดขึ้ น
ตั้งแต่ปี 2550-ปัจจุบัน

STL-KW : January-June 2019

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่
สามารถปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

-

- ภ าพ ที ่ 2 .9 กล้ อ งวงจรปิ ด เพื่ อ
สังเกตความเข้มข้นของฝุ่นจากปลาย
ปล่องหม้อเผาภายในห้องควบคุมการ
ผลิต
- ภาพที่ 2.10 จอแสดงผลการติดตั้ง
เครื่อ งตรวจวัดฝุ่น ที่ ระบายออกจาก
ป ล่ อ งห ม้ อ เผ า (CEMs) เพื่ อ ก า ร
ควบคุ ม ปริม าณฝุ่ น ให้ อ ยู่ ในเกณฑ์ ที่
กาหนด ภายในห้องควบคุมการผลิต
- เอกสารแนบที่ 3.1 ผลการตรวจวัด
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มของโครงการ
ระหว่ า งเดื อ นมกราคม-มิ ถุ น ายน
2562

-

- เอกสารแนบที่ 2.1 สถิ ติ ก ารหยุ ด
ทางานของอุ ป กรณ์ เก็บ ฝุ่น ระหว่า ง
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ด้านคุณภาพอากาศ (ต่อ)

รายละเอียดการปฏิบัติ

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่
สามารถปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

2.4 ลดปัญหาการ Trip ของเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์อัน
เนื่องจากการเกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์สูงโดยดาเนินการ
ดังนี้
- ควบคุ ม การท างานของระบบป้ อ นเชื้ อ เพลิ ง ในเตาเผา
ปูนซีเมนต์ให้มีประสิทธิภาพและมีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่
สมบูรณ์
- จั ด เตรี ย ม Spare Part ของระบบป้ อ นเชื้ อ เพลิ ง เพื่ อ ให้
สามารถจัดเปลี่ยนได้โดยเร็ว
- เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้เชื้อเพลิงโดยการติดตั้ง IKN
Clinker Cooler เพื่อให้ได้ลมร้อนที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น

- ปัจจุบันทางโครงการได้เปลี่ยนอุปกรณ์ดักจับฝุ่นจากแบบไฟฟ้าสถิต (EP) เป็น
แบบถุงกรอง (BF) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในขณะนั้น (Best
Available Technology) อย่ า งไรก็ ต าม ยั ง คงมี ก ารด าเนิ น การต่ า งๆตามที่
มาตรการกาหนดเพื่อควบคุมการเกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์อย่างเคร่งครัด
- มี ก ารตรวจสอบประสิท ธิภ าพของระบบป้ อ นเชื้อ เพลิงเป็ นระยะ เพื่ อ ให้ มี
ประสิทธิภาพ และมีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่สมบูรณ์
- มีการจัดเตรียม Spare Part ของระบบป้ อนเชื้อเพลิงไว้อย่างเพียงพอเพื่อให้
เปลี่ยนได้โดยทันที กรณีที่เกิดการชารุด โดยจัดเก็บไว้ในคลังพัสดุของโรงงาน
- มีการติดตั้ง IKN Clinker Cooler ตั้งแต่ปี 2537

-

- เอกสารแนบที่ 2.1 สถิติการหยุด
ทางานของอุปกรณ์เก็บฝุ่น ระหว่าง
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562
- เอกสารแนบที่ 2.3 สาเนาคู่ มื อ
วิธีก ารปฏิ บั ติ งาน เรื่อ งมาตรฐาน
การทางานในกระบวนการเผาปู น
KW.1 (G-WI-KK001) (การดาเนิ น
การกรณี EP.Trip)
- ภ า พ ที่ 2 .11 Spare Part ข อ ง
ระบบป้อนเชื้อเพลิง
- ภาพที่ 2.12 IKN Cilnker Cooler

2.5. มี วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง าน (Work Instruction) ส าหรั บ การ
ควบคุมการเดิน/การหยุด/การปรับแต่งสภาพการทางานของ
หม้อเผา ตลอดจนวิธีปฏิบัติกรณีเมื่อมีฝุ่นปล่อยออกจากปล่อง
กรณี EP Trip

- โครงการได้จัดทาคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (G-WI-KK001) ควบคุมการเดิน/หยุด
หม้ อ เผา โดยมี รายละเอี ย ดครอบคลุม ตั้งแต่ ก ารเตรีย มการ Kiln feed การ
เตรียมบุคลากร การเดินหม้อเผาใน Line ต่างๆ และหลังจากที่ทางโครงการได้
ปรับปรุงอุปกรณ์ดักจับฝุ่น ยังมีการปรับปรุงระบบ Interlock โดยในกรณีที่ BF
หยุด Interlock จะสั่งการให้หม้อเผาหยุดในทันที

-

- เอกสารแนบที่ 2.2 สาเนาคู่มื อ
วิธีก ารปฏิ บั ติ งาน เรื่อ งมาตรฐาน
การทางานในกระบวนการเผาปู น
KW.1 (G-WI-KK001) (การควบคุม
การทางานของหม้อเผา)

2.6 หาก EP ของปล่องหม้อเผาเกิดขัดข้อง ดาเนินการดังนี้
- ดาเนินการ Charge EP ขึ้นใหม่ทันที เมื่อมีปริมาณ CO น้อย
กว่า 0.5%
- กรณีไม่สามารถ Charge EP ได้ แจ้งพนั กงานซ่อ มเครื่อ ง
ไฟฟ้าดาเนินการตรวจเช็ค
- กรณี EP หยุดนานเกิน 30 นาที ให้ดาเนินการหยุดหม้อเผา

- โครงการได้ระบุการดาเนินการตามมาตรการทั้งหมดในคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน
เรื่อ ง มาตรฐานการท างานในกระบวนการเผาปู น KW.1 (G-WI-KK001) ใน
หัวข้อการปรับแต่งหม้อเผา เพื่อป้องกันฝุ่นออกจากกระบวนการกรณีฉุกเฉิน
โดยมีกาหนดการในการดาเนินการ และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้
- แจ้ งพนั ก งานซ่ อ มเครื่อ งไฟฟ้ า ด าเนิ น การแก้ ไขทั น ที และจะไม่ เดิน ระบบ
จนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นปกติได้
- กรณี ที่ 720BF ปล่ อ ยจากปล่ อ งเกิ น 60 mg/m³ นานเกิ น 15 นาที ให้
ดาเนินการแจ้ง ผู้จัดการเผาปูนเขาวงเพื่อดาเนินการหรือสั่งหยุดหม้อเผาเพื่อหา
สาเหตุและดาเนินการแก้ไขต่อไป

-

- เอกสารแนบที่ 2.3 สาเนาคู่ มื อ
วิธีก ารปฏิ บั ติ งาน เรื่อ งมาตรฐาน
การทางานในกระบวนการเผาปู น
KW.1 (G-WI-KK001) (การดาเนิ น
การกรณี EP.Trip)
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มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ด้านคุณภาพอากาศ (ต่อ)

รายละเอียดการปฏิบัติ
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ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

2.7 ทุ ก ครั้งที่ มีก ารหยุดซ่อ มอิ ฐภายในหม้อ เผา (Relining) ซึ่ ง
ดาเนินการปีละ 2 ครั้งจะมีการตรวจสอบสภาพภายในเครื่องดัก
ฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (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 เตรียมอุปกรณ์อะไหล่สาหรับเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์
(EP) จานวน 80% และแบบถุงกรองจานวน 100%

- โครงการจะมีก ารหยุดซ่อ มอิฐภายในหม้อ เผา (Relining) เมื่อวันที่ 5 มิถุ นายน2 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีการตรวจสอบสภาพภายในเครื่องดักฝุ่น แบบถุงกรอง (BF)
โดยตรวจเช็คส่วนต่างๆ และวางแผน การตรวจสอบสภาพภายใน การตรวจสอบและ
บ ารุ ง รั ก ษาเครื่ อ งกรองฝุ่ น Bag Filter (P-WI-KR005) ตามขั้ น ตอนคู่ มื อ วิ ธี ก าร
ปฏิบั ติงาน เรื่อ ง การตรวจสอบและบารุงรักษาเครื่อ งกรองฝุ่น Bag Filter (P-WIKR005) ซึ่งได้ระบุขั้นตอนการตรวจเช็คและทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ ตามที่มาตรการ
กาหนดไว้เพื่อป้องกันการเกิด Breakdown ของ BF

-

- เอกสารแนบที่ 2.4 แผนงาน
ซ่อมอิฐหม้อเผา ประจาปี 2562
- เอ ก ส า ร แ น บ ที่ 2 .5 ก า ร
ตรวจสอบและการบ ารุ ง รั ก ษา
เครื่องกรองฝุ่น (Bag Filter)

- โครงการได้จัดเตรียมอะไหล่สารองสาหรับเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต และเครื่อง
ดัก ฝุ่นแบบถุงกรอง (Bag Filter) ไว้อ ย่างเพีย งพอ เมื่อ ชารุดแบบฉุก เฉิน ซึ่งมีก าร
เตรีย ม Stock ขดลวด จ านวน 2,166 ชิ้น สาหรับ ซ่อ ม EP ได้พ ร้อ มกันถึ ง 2 ห้ อ ง
และมีการเตรียม Stock ถุงกรอง จานวน 760 ถุง สาหรับเปลี่ยนถุงกรองเปลี่ยนถุง
กรอง ได้พร้อมกันถึง 10 ตัว กรณีหยุดกระบวนการเพื่อทาการบารุงรักษาตามแผน
ประจ าปี (Major shutdown) โครงการจะท าการสั่ ง Stock อะไหล่ เป็ น รายครั้ ง
(Lot) โดยการสั่งอะไหล่เป็นแบบ Juts in time ซึ่งจะได้รับอะไหล่ภายใน 1 วัน

-

- ภาพที่ 2.13 Spare Part ของ
เครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์และ
ถุงกรองฝุ่น

2.9 ลดปัญหาเนื่องจากอุป กรณ์ลาเลียงฝุ่นใต้เครื่องดักฝุ่นแบบ
ไฟฟ้าสถิตย์ (EP) หยุดทางานโดย
- ใช้เหล็กทนสึกและหล่อลื่นด้วยจารบีสาหรับแบริ่งชุดลาเลียงฝุ่น
แบบ สกรู (Screw Conveyor)
- เพลาข้ อ ต่อ Screw Conveyor ท าด้ ว ยเหล็ ก ทนสึก และเป็ น
เพลาแยกชิ้น
- มี Standby Bucket Elevator ลาเลียง Raw Meal ไปยังไซโล

- โครงการได้ดาเนิ นการตามมาตรการดังกล่า วและได้ก าหนดให้ มีก ารตรวจสอบ
บารุงรักษาอุปกรณ์ลาเลียงฝุ่นและอุปกรณ์ต่างๆ ในช่วงเวลาเดียวกันกับที่มีการหยุด
เดินหม้อ เผาประจ าปี ตามแผน PM เครื่อ งจัก ร เมื่อ วันที่ 5 มิ ถุนายน-2 กรกฎาคม
2562

-

- ภ า พ ที่ 2 .1 4 เพ ล า ข้ อ ต่ อ
Screw Conveyor
- ภ า พ ที่ 2 . 1 5 Standby
Bucket Elevator
- เอกสารแนบที่ 2.6 แผนการ
บ ารุงรัก ษาเครื่อ งจั ก ร ประจ าปี
2562 และผลการตรวจวัดระดับ
เสียงบริเวณลานถังกักเก็บสาหรับ
สูบถ่ายของเสียที่เป็นของเหลว
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติ

2. ด้านคุณภาพอากาศ (ต่อ)

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

2.10 บารุงรักษาอุปกรณ์กาจัดฝุ่นให้อยู่ในสภาพที่ดีและสมบูรณ์การ - โครงการมีแผนการบารุงรักษาอุปกรณ์กาจัดฝุ่น โดยกาหนดในช่วงเวลาเดียวกัน
ซ่อ มบ ารุงอุ ป กรณ์ ก าจั ด ฝุ่ น ใช้ วิธี Preventive Maintenance (PM) กับแผนการซ่อมใหญ่ของหม้อเผา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2562
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนหรือบารุงรักษาเป็นประจา ในระยะเวลาที่กาหนด
ของอุปกรณ์นั้นๆ

-

- เอกสารแนบที่ 2.6 แผนการ
บ ารุ ง รั ก ษาเครื่ อ งจั ก ร ประจ าปี
2562 และผลการตรวจวั ด ระดั บ
เสียงบริเวณลานถั งกัก เก็บ สาหรับ
สูบถ่ายของเสียที่เป็นของเหลว

2.11 จั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมทั้ ง แบบ In-Class และ On the Job
Training ให้กับพนักงานที่ทางานเกี่ยวกับอุปกรณ์กาจัดฝุ่นให้มีทั กษะ
ความรู้ ค วามเข้ า ใจ ในเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ พ ร้ อ มรั บ
สถานการณ์ในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับเครื่องกาจัดฝุ่น

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

-

2.12 ควบคุมสัดส่วนเชื้อเพลิงและอากาศที่ป้อนเข้าสู่หม้อ โดยติดตั้ง - โครงการได้ดาเนินการติดตั้ง Kiln inlet gas analyzer เมื่อเดือนตุลาคม 2557
Kiln inlet gas analyzer เพื่อตรวจวัดและรายงานค่า Oxygen และ เพื่อ ใช้ในการตรวจวัดและควบคุมค่าออกซิเจนในระบบให้ น้อ ยกว่า 3% อันจะ
ก าหนดควบคุม ค่ า Oxygen ในระบบให้ น้ อ ยกว่า 3% เพื่ อ ควบคุ ม ป้องกันมิให้ความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนสูงเกินค่ามาตรฐาน
สัดส่วนเชื้อเพลิงและอากาศที่ป้อนเข้าสู่หม้อเผา เพื่อป้องกันมิให้เกิด
ปัญหาก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เพิ่มสูงขึ้น

-

- 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
- 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 ในระบบหม้อเผาเพื่อตรวจวัดและเฝ้าระวัง
ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
ปฏิบัติตามมาตรการโครงการปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม ดังนี
2.14 วัสดุที่ไม่ใช้แ ล้ว และของเสีย ที่เป็ นของเหลวที่นามาใช้ทดแทน
เชื้ อ เพลิ งและ/หรือ วั ต ถุ ดิ บ จะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่
กาหนดเพื่อให้แน่ใจว่า ความเข้มข้นของฝุ่นที่ระบายจากปล่องหม้อเผา
ปู น (ปล่ อ งหม้ อ บดวั ต ถุ ดิ บ ) มี ค่ า ไม่ เกิ น 60 mg/m3 และมี ค่ า การ
ระบายโลหะหนักไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่ คิด Safety Factor ไว้แล้ว
30%
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- โครงการมีก ารตรวจสอบรายงานคุณสมบั ติของของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แ ล้วที่
ได้รับ จากผู้ส่ งของเสี ย น ามาก าจั ด และมีก ารสุ่ มตรวจสอบคุ ณ สมบั ติข องของ
เสียก่อนรับเข้ามากาจัดในแต่ละครั้งเป็นระยะๆพร้อมกับบันทึกผลในแบบฟอร์ม
G-CA001 รวมถึงมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องในช่วงที่มีการใช้วัสดุที่ไม่
ใช้แล้วและของเสียที่เป็นของเหลวที่นามาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงและวัตถุดิบ ซึ่งผล
การตรวจวัด พบว่า ปริมาณฝุ่น และโลหะหนักที่ระบายออกจากปล่องทั้งหมดอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด

-

- เอกสารแนบที่ 2.9 สาเนาใบนาส่ง
ตัวอย่างและบั นทึกคุณภาพของเสีย
ระหว่ างเดื อ นมกราคม-มิ ถุ น ายน
2562
- เอกสารแนบที่ 2.10 เอกสารการ
ตรวจสอบรายงานคุ ณ สมบั ติ ข อง
ของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ด้านคุณภาพอากาศ (ต่อ)
2.15 ติด ตั้งระบบบ าบั ดไอสารอิ นทรีย์ที่ระบายออกจากท่ อ ระบาย
(Vent) ของถังเก็บสารองของเสียที่เป็นของเหลวทุกถังเพื่อป้องกันหรือ
ลดการระบายสารมลพิษทางอากาศออกจากถังกักเก็บ
2.16 ควบคุมการป้อนวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิง เช่น การ
ควบคุมน้าหนักที่เหมาะสม การควบคุมระยะเวลาและความถี่ในการ
ป้ อ น เพื่อ ไม่ให้ สภาวะการเผาไหม้เปลี่ย นแปลงจนเป็ น ผลให้ EP มี
โอกาสขัดข้องเพิ่มขึ้น
ปฏิบัติตามมาตรการโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานฯ
2.17 ในการลาเลียงฝุ่นที่ดักได้จาก PH Boiler และ Preduster เข้าสู่
กระบวนการผลิตปูนของโรงงานต้องใช้สายพานแบบปิดเพื่อป้องกัน
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองออกสู่บรรยากาศ
2.18 มีแผนการตรวจสอบและซ่อมบารุงสายพานและอุปกรณ์ลาเลียง
ฝุ่นให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

รายละเอียดการปฏิบัติ

เอกสารอ้างอิง

- โครงการได้ติดตั้งระบบบาบัดไอสารอินทรีย์ ระบบ Activated Carbon
บริเวณก่อนออกจากท่อระบาย (Vent) แล้วเสร็จครบทุกถัง

-

- ภาพที่ 2.18 ถั งเก็บ ของเสีย ที่ เป็ น
ข อ งเห ล ว แ ล ะ ร ะ บ บ บ า บั ด ไอ
สารอินทรีย์

- โครงการมีการควบคุมวิธีการและขั้นตอนการป้อนวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทดแทน
เชื้อเพลิงให้เหมาะสมและไม่ส่งกระทบต่อเครื่องจักรต่างๆ ตามเอกสารคู่มือ
วิธีการปฏิบัติงาน เรื่องมาตรฐานการทางานในกระบวนการเผาปูน KW.1
(G-WI-KK001)

-

- เอกสารแนบที่ 2.11 ส าเนาคู่ มื อ
วิธีการปฏิบัติงาน เรื่องมาตรฐานการ
ทางานในกระบวนการเผาปู น KW.1
(G-WI-KK001) (ก ารควบ คุ ม ก าร
ป้องกันวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว)

- ปัจจุบันโครงการได้ติดตั้งระบบสายพานแบบปิดเพื่อลาเลียงฝุ่น จาก PH
Boiler และ Preduster กลับ เข้ า สู่ก ระบวนการผลิตปู นของโรงงานเพื่ อ
ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองออกสู่บรรยากาศ
- ทางโครงการได้มีแผนการตรวจสอบและซ่อมบารุงสายพานและอุปกรณ์
ลาเลี ย งฝุ่ น ให้ อ ยู่ ในสภาพดี อ ยู่ เสมอตามแผนงานซ่อ มอิ ฐหม้ อ เผา โดย
ประจ าปี 2562 โครงการได้ ด าเนิ น การระหว่ า งวั น ที่ 5 มิ ถุ น ายน-2
กรกฎาคม 2562

-

- ภาพที่ 2.1 สายพานลาเลียงระบบปิด
บริเวณต่างๆภายในโรงงาน

-

- เอกสารแนบที่ 2.4 แผนงานซ่อ ม
อิฐหม้อเผา ประจาปี 2562

-

-

ปฏิบัติตามมาตรการโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน (โดยใช้เชือเพลิงแข็งทดแทน) ดังนี
2.19 เชื้ อ เพลิ ง แข็ งทดแทน (RDF) ที่ จ ะน ามาใช้ ในโครงการต้ อ งมี - โครงการยั ง ไม่ มี ก ารน าเชื้ อ เพลิ งแข็ งทดแทน (RDF) มาใช้ หากมี ก าร
ลักษณะตามเกณฑ์ที่กาหนดเท่านั้น เช่น ปริมาณโลหะหนักแต่ละชนิด ดาเนินการแล้วโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
(Sb, As, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Tl และ V) ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 10
คลอไรด์ไม่เกินร้อยละ 6 และซัลเฟอร์ไม่เกินร้อยละ 15 ตามลาดับ
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ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติ

2. ด้านคุณภาพอากาศ (ต่อ)

2.20 จัดเก็บ เชื้อ เพลิงแข็ งทดแทน (RDF) ภายในอาคารที่ปิ ด - โครงการยังไม่มีการนาเชื้อ เพลิ งแข็งทดแทน (RDF) มาใช้
หากมี การดาเนินการแล้ว โครงการจะจัดเก็บ เชื้อเพลิงแข็ ง
คลุมมิดชิด
ทดแทน (RDF) ภายในอาคารที่ปิดคลุมมิดชิด ตามมาตรการ
กาหนด
2.21 ดูแลบารุงรักษาอุปกรณ์บาบัดฝุ่นละออง ให้อยู่ในสภาพ - โครงการยังไม่มีการนาเชื้อ เพลิงแข็งทดแทน (RDF) มาใช้
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยใช้หลักการซ่อมบารุงเมื่อครบกาหนด หากมี ก ารด าเนิ น การแล้ ว โครงการจะดู แ ลบ ารุ ง รั ก ษา
ในลักษณะ Preventive maintenance โดยตรวจสอบอุปกรณ์ อุ ป กรณ์ บ าบั ด ฝุ่ น ละออง ให้ อ ยู่ ในสภาพพร้ อ มใช้ งานอยู่
บาบัดฝุ่นเป็นประจาสม่าเสมอ
เสมอ โดยใช้ ห ลั ก การซ่ อ มบ ารุ ง เมื่ อ ครบ ก าห นดใน
ลักษณะ Preventive maintenance โดยตรวจสอบอุปกรณ์
บาบัดฝุ่นเป็นประจาสม่าเสมอ

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข

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 บันทึกปริมาณการใช้น้า โรงงาน
เขาวง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562

3. ด้านนาใช้
ปฏิบัติตามมาตรการโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานฯ ดังนี
3.1. จากเดิมโรงงานมีการใช้น้ารวมประมาณ 2,200 ลบ.ม./วัน
จากแหล่งน้าใช้คือ จากบ่อบาดาลตีนโนน 2,000 ลบ.ม. บ่อน้า
ซี เมนต์ ข าว ขนาด 75,000 ลบ.ม. บ่ อ น้ าหน้ า เหมื อ งขนาด
80,000 ลบ.ม. บ่ อ น้า Quarry park ขนาด 100,000 ลบ.ม.
บ่ อ KW Lake ข น า ด 2 0 0 ,0 0 0 ล บ .ม . แ ล ะ บ่ อ น้ า
หม้อบดซีเมนต์ขนาด 12,600 ลบ.ม.รวม 467,600 ลบ.ม. แต่
เมื่อมีโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานฯ
ทางโรงงานต้ อ งใช้ น้ าเพิ่ ม ขึ้ นอี ก 2,880 ลบ.ม./วัน ซึ่ งแม้ว่ า
แหล่งน้าใช้ปัจจุบันจะมีความเพียงพอ แต่ควรจัดให้มีแหล่งน้า
เพิ่มเติมเพื่อเสริมความมั่นคงด้านน้าใช้ในระยะยาวได้แก่น้าจาก
บ่ อ บาดาลใหม่ 15 บ่ อ (ให้ เป็ น ไปตามหน่ ว ยงานอนุ ญ าตที่
เกี่ยวข้อง) ร่วมกับน้าที่ได้จากบ่อน้าขนาด 306,200 ลบ.ม.
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- ปั จจุบั นทางโรงงานปู นซีเมนต์มี การใช้น้ารวมเฉลี่ย 1,445
ลบ.ม./วัน โดยแหล่งน้าที่ใช้ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ได้มาจาก
บ่อบาดาลตีนโนนเป็นหลัก
- ปั จ จุ บั น โครงการปรับ ปรุงและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้
พลังงานฯ ใช้น้ารวมเฉลี่ย 3,339 ลบ.ม./วัน เป็ นหลัก โดย
แหล่งน้าที่ใช้ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาจากบ่อซับบอน ขนาด
906,200 ลบ.ม.
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4. ด้านคุณภาพนาและการควบคุมนาท่วม
ปฏิบัติตามมาตรการโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
4.1 มีระบบระบายน้ารอบพื้นที่โครงการ เพื่อรองรับ/ระบาย
น้ าฝนที่ ไหลลงมาจากเชิ ง เขาและน้ าฝนที่ ต กรอบพื้ น ที่
โครงการพร้อมทั้งมีบ่อพักน้าฝนซึ่งสารองน้าไว้ใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่โครงการ

- โครงการมีระบบระบายน้าฝนที่ไหลลงมาจากเชิงเขา โดยไหลลงไป
รวมกันที่บริเวณบ่อน้าหน้าเหมืองขนาด 80,000 ลบ.ม. และบ่อน้า
Quarry park ขนาด 100,000 ลบ.ม. สาหรับน้าฝนที่ตกรอบพื้นที่
โครงการมีรางระบายน้าระบบปิ ดไหลลงไปรวมกันที่บ่อน้าซีเมนต์
ขาว ขนาด 75,000 ลบ.ม. บ่ อ น้ าหม้ อ บดซีเมนต์ข นาด 12,600
ลบ.ม. และบ่อ KW Lake ขนาด 200,000 ลบ.ม. ซึ่งใช้เป็นบ่อพัก
น้า และหมุนเวีย นน้ากลับ มาใช้ใหม่ โดยไม่มีการปล่อ ยออกนอก
พื้นที่โครงการ
4.2 มีการจัดเตรียมน้าทิ้งภายในพื้นที่โครงการ โรงงานผลิต โครงการมี ก ารจั ด การน้ าทิ้ งภายในพื้ 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 บ่ อ ดักไขมัน ก่อ นระบายลงบ่ อพัก น้าขนาด 3,930 บาบัดน้าทิ้งจากโรงอาหารก่อนระบายลงสู่บ่อพักน้าภายในโครงการ
ลบ.ม. ไม่มีการระบายออกนอกพื้นที่โครงการ
โดยไม่มีการปล่อยออกนอกพื้นที่โครงการ

-

- 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 2.25 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 ไขมั น ก่ อ น
ก่อนระบายลงบ่อน้าขนาด 2,200 ลบ.ม. โดยไม่มีการระบาย ระบายลงสู่บ่อพักน้าขนาด 2,200 ลบ.ม. โดยไม่มีการระบายออก
ออกนอกพื้นที่โครงการ
นอกพื้นที่โครงการ
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4. ด้านคุณภาพนาและการควบคุมนาท่วม (ต่อ)
ปฏิบัติตามมาตรการโครงการปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม ดังนี
4.3 ดูแลตะแกรงดักขยะและสภาพบ่อดักไขมันที่ก่อสร้างใหม่รอบ
บริเวณถั งกัก เก็บ ของเสีย ที่เป็ นของเหลว ให้ อ ยู่ในสภาพที่ ดีมีการ
ตรวจสอบและตักคราบน้ามันจากบ่อดักไขมันด้วยความถีไ่ ม่น้อยกว่า
เดือนละ 1 ครั้ง โดยตักใส่ในถังขนาด 200 ลิตร ที่มีฝาปิดเพื่อนาไป
สู บ เข้ า ถั ง เก็ บ ของเสี ย ที่ เป็ น ของเหลวรวมส่ ง ป้ อ นเข้ า หม้ อ เผา
ปูนซีเมนต์ต่อไป
ปฏิบัติตามมาตรการโครงการปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม
4.4 น้ าฝนที่ ต กในบริ เวณลานถั งภายใน Bund Wall จะถู ก เก็ บ
รวบรวมอยู่ในบ่อพักภายในบริเวณลานถัง ซึ่งมีปั๊มติดตั้งอยู่น้าฝนที่
ถูกกักไว้จะถูกสูบกลับเข้าถังรวมกับของเสียที่เป็นของเหลวที่มีอยู่
เพื่อส่งเข้าหม้อเผาปูนซีเมนต์ต่อไป

- โครงการมอบหมายให้ ห น่ ว ยงานบริ ก ารกลางดู แ ลระบบบ่ อ ดั ก ไขมั น เป็ น
ผู้ดาเนินการดูแลตะแกรงดักขยะและสภาพบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ
และมีการตรวจสอบพร้อมทั้งตักคราบน้ามันจากบ่อดักไขมัน ความถี่เดือนละ 1
ครั้ง ใส่ในถังขนาด 200 ลิตร ที่เตรียมไว้ในบริเวณดังกล่าว

-

ภาพที่ 2.28 ตะแกรงดักขยะและ
บ่อดักไขมันบริเวณถังกักเก็บของ
เสียที่เป็นของเหลว

- น้าฝนที่ตกในบริเวณลานถังภายใน Bund Wall จะถูกเก็บรวบรวมและถูกสูบ
กลับโดยปั๊มสูบน้าเข้าถังรวมกับของเสียที่เป็นของเหลวที่มีอยู่เพื่อส่งเข้าหม้อเผา
ปูนซีเมนต์ต่อไป อีกทั้งได้มีการติดตั้งหลังคาป้องกันน้าฝนเพิ่มเติ ม เพื่อลดการสูบ
น้าที่ขังใน Bund Wall เข้าถังเก็บของเสีย

-

- ภาพที่ 2.29 ปั๊ ม สูบ น้ าบริเวณ
ลานถังเก็บของเสีย
- ภาพที่ 2.30 หลั ง คาป้ อ งกั น
น้าฝนบริเวณชุดดูดของเสียที่เป็น
ของเหลว

- โครงการท าการสร้า งอาคารส าหรับ กองเก็บ ถุ งบรรจุ ข องเสีย ที่ เป็ น ของผสม
ระหว่างของแข็งกับของเหลว (MLSW) โดยมีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวมีหลังคา
พื้นเป็นคอนกรีตยกขอบ โดยรอบลาดเอียงลงสู่มุมด้านหนึ่งเพื่อให้สิ่งที่รั่วไหลจาก
ถุงถู กระบายลงสู่มุมที่ต่ากว่า และสามารถที่จะควบคุมพื้นที่ปนเปื้ อนไม่ให้ก าร
ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม หลังจากนั้นจะรวบรวมและนาไปกาจัดที่เตาเผาปูนซีเมนต์
ต่อไป

-

- ภาพที่ 2.31 อาคารสาหรับกอง
เก็ บ ถุ ง บรรจุ ข องเสี ย ที่ เป็ น ของ
ผสมระหว่างของแข็งกับของเหลว

4.6 การกองเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้วขนาดเล็ก (SSSW) จะต้องอยู่ภายใต้ - โครงการสร้ า งอาคารส าหรับ เป็ น สถานที่ ก องเก็ บ วั สดุ ที่ ไม่ ใช้แ ล้ ว ขนาดเล็ ก
หลังคาหรือมีสิ่งปกคลุม เช่น ผ้าใบ เพื่อป้องกันการชะพาโดยฝนลงสู่ (SSSW) มีลัก ษณะเป็ นอาคารชั้ นเดีย วมี ห ลังคา พื้ น เป็ น คอนกรีตยกขอบ เพื่ อ
รางระบายน้า
ป้องกันการปนเปื้อนลงสู่รางระบายน้า

-

- ภาพที่ 2.31 อาคารสาหรับกอง
เก็ บ ถุ ง บรรจุ ข องเสี ย ที่ เป็ น ของ
ผสมระหว่างของแข็งกับของเหลว

4.5 จั ดสร้าง Shelter สาหรับ กองเก็บ ถุ งบรรจุ ข องเสียที่ เป็ น ของ
ผสมระหว่ า งของแข็ งกั บ ของเหลว (MLSW) โดยมี ลั ก ษณะเป็ น
อาคารโปร่ง ชั้นเดียวมีหลังคาพื้นเป็นคอนกรีตยกขอบโดยรอบลาด
เอียงลงสู่มุมด้านหนึ่งซึ่งในกรณีที่เกิดการรั่วไหลจากถุง ส่วนที่ห ก
รั่วไหลจะถูกระบายลงไปรวมอยู่ที่มุมด้านต่าจากนั้นใช้วัสดุดูดซับใส่
ถุงไปกาจัดในเตาเผาปูนซิเมนต์ เพื่อมิให้น้าฝน และรางระบายน้าใน
รางระบายน้าถูกปนเปื้อนโดยของเสียที่เตรียมสู่เข้าหม้อเผา
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4. ด้านคุณภาพนาและการควบคุมนาท่วม (ต่อ)
ปฏิบัติตามมาตรการโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานฯ ดังนี
4.7 มีการจัดการน้าเสียที่เกิดจากโครงการดังนี้
- น้าเสียจากการหล่อเย็น (Cooling water Blow Down) ปริมาณ
10 ลบ.ม./วัน และน้าหล่อเย็นอุ ปกรณ์สัมผัสความร้อน ปริมาณ 5
ลบ.ม./วัน จะรวบรวมลงสู่ รางระบายน้ าแล้ ว ไปที่ บ่ อ พั ก น้ าของ
โรงงานโดยไม่มีการระบายออกภายนอก

- น้าจากการ Regenerate Resin ปริมาณ 54 ลบ.ม./วัน และน้าที่
ไม่ได้คุณภาพจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้าปริมาณ 18 ลบ.ม./วัน
จะมี ก ารปรั บ ความเป็ น กรด-ด่ า งให้ เหมาะสม (Neutralization)
ก่อนที่ป ล่อ ยลงสู่รางรับน้า และบ่อ พัก น้าของโรงงานโดยไม่มีก าร
ระบายออกภายนอก

- น้าทิ้งจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้า จะเกิดขึ้นปริมาณเฉลี่ย 33 ลบ.ม/วัน
- น้ าจากการหล่ อ เย็ น (Cooling water Blow Down) ปริ ม าณเฉลี่ ย 691
ลบ.ม/วัน และน้าหล่อเย็นอุปกรณ์สัมผัสความร้อน ปริมาณเฉลี่ย 23 ลบ.ม/วัน
เนื่อ งจากคุณ ภาพน้ าดิบ ที่เข้ าระบบเปลี่ย นแปลงไปจากเดิม เช่น Turbidity
สู งขึ้ น ท าให้ ต้ อ งลด cycle ของการใช้ น้ า เพื่ อ ความปลอดภั ย ในการเดิ น
เครื่อ งจัก ร boiler เป็ นผลให้ มีน้า blow down ออกจากระบบมากขึ้ น และ
โครงการได้รวบรวมลงสู่รางระบายน้าแล้วไปที่บ่อพักน้าของโรงงานโดยไม่มีการ
ระบายออกภายนอก
- น้าจากการ Regenerate Resin ปริมาณเฉลี่ย 1.07 ลบ.ม./วัน และน้าที่ไม่ได้
คุณภาพจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้าปริมาณ 33 ลบ.ม./วัน โดยทางโครงการ
ได้มีการติดตามคุณภาพของน้า เรื่องความเป็นกรด-ด่าง ให้อยู่ในช่วง 5.5-9.0
โดยไม่มีการระบายออกภายนอก

-

- ภาพที่ 2.32 รางระบายน้าภายในพื้นที่
โครงการปรับ ปรุงและเพิ่ มประสิท ธิภ าพ
การใช้พลังงานฯ
- ภาพที่ 2.33 บ่ อพัก น้าเสียภายในพื้นที่
โครงการปรับ ปรุงและเพิ่ มประสิท ธิภ าพ
การใช้พลังงานฯ

- โครงการได้จัดให้มีแผน Preventive Maintenance : PM ในการตรวจสอบ
และซ่อมบารุงเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดเสียงดังจากเครื่องจักร
ปัจจุบันระดับเสียงบริเวณลานถังกักเก็บสาหรับสูบถ่ายของเสียที่เป็นของเหลว
ลงถังกักเก็บมีค่าเท่ากับ 64.9 เดซิเบล (เอ)

-

- เอกสารแนบที่ 2.6 แผนการบารุงรักษา
เครื่ อ งจั ก รประจ าปี 2562 และผลการ
ตรวจวัดระดับเสียงบริเวณลานถั งกักเก็บ
สาหรับสูบถ่ายของเสียที่เป็นของเหลว

5. ด้านระดับเสียง
ปฏิบัติตามมาตรการโครงการปรับคุณภาพของเสียรวม ดังนี
5.1 มีแผนงานตรวจสอบและซ่อมบารุงเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ติดตั้ง
เพื่อดาเนินโครงการปรับคุณภาพของเสียรวมเช่น ระบบลาเลียงวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อ ป้ อนเข้าหม้อ เผาปั๊ มสาหรับสูบถ่ ายของเสีย ที่เป็ น
ของเหลวลงถั ง กั ก เก็ บ ให้ อ ยู่ ในสภาพที่ ดี เสมอมี ก ารหล่ อ ลื่ น ที่
เพียงพอเพื่อลดเสียงดังจากการเสียดสีของเครื่องจักร
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5. ด้านระดับเสียง (ต่อ)
ป ฏิ บั ติ ต าม ม า ต รการโค รงการป รั บ ป รุ ง แ ละเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานฯ
5.2 มีมาตรการลดระดับเสียงที่แหล่งกาเนิด โดยมีอุปกรณ์ - โครงการมีการติดตั้งอุป กรณ์ครอบเสียงที่แหล่งกาเนิดที่ก่อให้เกิดเสีย งดัง
เพื่อลดระดับเสียงดังที่แหล่งกาเนิด เช่น บริเวณ WHG เป็นต้น พร้อมทั้งติด
ลดเสียงหรือมีการปิดครอบ เป็นต้น
ป้ายเตือนบริเวณที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

-

5.3 มีโปรแกรมการซ่อมบารุงอุปกรณ์ที่มีก ารติดตั้งเพิ่มเติม - โครงการได้จัดให้มีแผน Preventive Maintenance : PM ในการตรวจสอบ
อย่างสม่าเสมอ และให้มีการหล่อลื่นที่เพียงพอ เพื่อมิให้เกิด และซ่ อ มบ ารุ ง เครื่ อ งจั ก รให้ อ ยู่ ในสภาพดี อ ยู่ เสมอ เพื่ อ ลดเสี ย งดั ง จาก
เสียงดังเกินกว่าที่ควร
เครือ่ งจักร

-

5.4 จั ด ให้ มี ก า ร ท า Noise Contour Map ใน พื้ น ที่
หน่วยงานผลิตของโครงการ ที่ระดับเสียง 80 dB(A) เพื่อนา
ผลการศึกษามาใช้มาตรการวางแผนการจัดการเพื่อลดระดับ
เสียงที่เกิดขึ้น

-

- ทางโครงการจั ดทา Noise Contour Map เมื่อ วันที่ 13-14 ตุลาคม และ
26, 28-30 พฤศจิกายน 2558 เพื่อ ดาเนินการบริหารจัดการเพื่อค้นหาเขต
พื้นที่ที่มีเสียงดังมากกว่า 90 dB(A) ซึ่งจัดการพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตควบคุม
โดยก าหนดบริเวณดังกล่าวที่มีเสีย งดังมากกว่า 90 dB(A) ติดตั้งป้ า ยเตือ น
ทางเข้ าในบริเวณอาคารที่มีเสีย งดังจัดให้ พื้นที่ดังกล่าวต้อ งสวมใส่อุป กรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคล ได้แก่ Ear plug หรือ Ear muff รวมทั้งทาการตรวจวัด
Noise Dose ของผู้ปฏิบัติงานเพื่อนามาศึกษาในการวางแผนการจัดการเรื่อง
เสียง รวมทั้งเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์การได้ยินในพื้นที่ที่มีเสียงดังมากกว่า 85
dB(A) เป็นการปฏิบัติครอบคลุมข้อ 5.5 ด้วย
5.5 จั ดให้ มีป้ า ยเตื อ นในบริเวณที่เกิดเสีย งดังมากกว่า 90 - ทางโครงการได้จัดให้มีป้ายเตือนในบริเวณที่มีเสียงดัง และบริเวณที่มีความ
dB(A)
เสี่ยงอันตรายจากเสียงดังนั้นกาหนดให้พนักงานที่ปฏิบตั ิงานในบริเวณดังกล่าว
5.6 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันเสียงสาหรับพนักงานที่ทางานใน ต้อ งสวมใส่อุ ป กรณ์ ป้ อ งกันอันตรายจากเสีย งดังทุกครั้งก่ อ นเข้ าปฏิบั ติงาน
บริเวณที่มีเสียงดัง และจัดให้มีป้ายเตือนให้มีการใส่อุปกรณ์ รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสารองที่สามารถเบิกจ่ายได้
ตลอดเวลา
ป้องกันโดยเคร่งครัด
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-

- ภาพที่ 2.34 อุปกรณ์ครอบแหล่งกาเนิดที่
ก่อให้เกิดเสียงดัง
- ภาพที่ 2.35 Casing หุ้มชุด Hammering
Equipment ในหม้อไอน้า
- เอกสารแนบที่ 2.6 แผนการบ ารุงรักษา
เครื่ อ งจั ก รประจ าปี 2562 และผลการ
ตรวจวั ด ระดั บ เสี ย งบริ เวณลานถั งกั ก เก็ บ
สาหรับสูบถ่ายของเสียที่เป็นของเหลว
- เอกสารแนบที่ 2.14 Noise Contour
Map

- ภาพที่ 2.36 ป้ายเตือนบริเวณที่ต้องสวม
ใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
- ภาพที่ 2.37 Stock อุ ป กรณ์ ป้ องกั น
อันตรายส่วนบุคคล
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6. ด้านขยะและกากของเสีย
ปฏิบัติตามมาตรการโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ดังนี
6.1 จัดให้มีถังขยะแบบแยกประเภท กระจายไว้ตามจุดต่างๆ ทั่ว - โครงการได้จัดถังขยะแบบแยกประเภทกระจายตามจุดต่างๆ ครอบคลุมทุก
โรงงานและรณรงค์ให้พนักงานทิ้งขยะที่เกิดจากอาคารสานักงาน พื้นที่ทั่วโรงงาน ตามแผนผังตาแหน่งการตั้งของโรงงาน และได้ จัดกิจกรรม
รณรงค์ให้พนักงานแยกขยะก่อนและทิ้งให้ถูกประเภทของถังที่กาหนด ผ่าน
และบ้านพักให้ถูกประเภทของถัง
ทางกิ จ กรรม Walk Rally ในฐานที่ 3 ซึ่ งเป็ น ฐานด้ า นสิ่ งแวดล้ อ ม และ
โครงการขยะแลกยิ้ม ที่ช่วยส่งเสริมจิตสานึกของพนักงาน/คู่ธุรกิจในเรื่อ ง
ของการคัดแยกขยะให้มากขึ้นอีกด้วย
6.2 ขยะจากอาคารสานักงานและบ้านพักจานวนประมาณ 950 - ปัจจุบันขยะจากอาคารสานักงานและบ้านพัก ประมาณ 1.46 ตันต่อวัน
กิโลกรัม/วัน จะถูกเก็บขนทุกวัน และคัดแยก ขยะประเภทขวด เนื่ อ งจาก จ านวนพนั ก งานที่ อ าศั ย ในบ้ า นพั ก มี จ านวนมากขึ้ น โดยทาง
แก้ว กระดาษ พลาสติก จะถูก แยกออกก่อ นนาไป ก าจั ดด้ว ย โครงการมีการจ้างเหมารถเก็บขยะและไปกาจัดที่องค์การบริหารส่วนตาบล
วิธีการที่เหมาะสมและยอมรับทางวิชาการ
เมืองขีดขิน โดยทางองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองขีดขิน ยังคงมีศักยภาพที่
สามารถรับกาจัดได้
6.3 ขยะอันตรายที่เกิดจากการใช้ภายในโรงงานและสานักงาน มี โครงการมีการจัดการขยะอันตรายที่เกิดดังต่อไปนี้
การจัดการดังนี้
- แบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว จะเก็บในอาคารที่มีหลังคา และส่งที่บริษัท - การเก็บรวบรวมแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วบนแท่น (Pallet) ที่ยกสูงขึ้ นจากพื้น
ที่กาจัด เช่น สยามฟูรูกาวา
ภายในบริเวณอาคารที่มีหลังคาคลุมมิดชิด ปัจจุบันมีปริมาณ 5.81 ตัน อยู่
ระหว่างการรวบรวมปริมาณเพื่อส่งกาจัด
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-

- เอกสารแนบที่ 2.15 สาเนาแผนผัง
แสดงตาแหน่งตั้งถังขยะโรงงานเขาวง
- เอกสารแนบ ที่ 2.16 กิ จ กรรม
รณรงค์คัดแยกขยะภายในโครงการ

-

- เอกสารแนบที่ 2.17 สาเนาขอใช้
บริการกาจัดขยะ

-

- ภาพที่ 2.40 อาคารเก็บแบตเตอรี่ที่
ใช้แล้ว
- เอกสารแนบที่ 2.18 หนังสือแจ้งผล
การพิจารณา การขอขยายระยะเวลาใน
การกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ในบริเวณโรงงาน (สก.1)
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6. ด้านขยะและกากของเสีย (ต่อ)

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข

- ถ่านไฟฉายที่ใช้งานแล้ว เก็บรวบรวมใส่ถัง 200 ลิตร ส่ง - ถ่ านไฟฉายที่ใช้แ ล้ว เก็บ รวบรวมใส่ถั ง 200 ลิตร ปั จจุ บั นมีป ริมาณ
ก าจั ด โดยบ ริ ษั ทที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากกรมโรงงาน 0.002 ตัน ส่งกาจัด อยู่ระหว่างการรวบรวมปริมาณเพื่อส่งกาจัด
อุตสาหกรรม

-

- หลอดไฟที่ใช้งานแล้ว เก็บรวบรวมใส่ถั ง 200 ลิตรส่ง - หลอดไฟที่ ใช้แ ล้ว มีก ารเก็บ รวบรวมไว้ ภ ายในลัง ระหว่างมกราคมก าจั ด โดยบ ริ ษั ทที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากกรมโรงงาน มิถุนายน 2562 จานวน 0 ตัน
อุตสาหกรรม

-

6.4 อิ ฐ ทนไฟที่ เกิ ด จากการซ่ อ มหม้ อ เผาจะถู ก น าไป - โครงการมีการนาอิ ฐทนไฟที่เกิดจากการซ่อมหม้อเผา ระหว่างเดือ น
บดละเอียดแล้วนาไปกาจัดโดยเผาในหม้อเผาปูนซีเมนต์ มกราคม-มิ ถุ น ายน 2562 มี ป ริ ม าณ 789.73 ตั น ก าจั ด โดยน าไป
ของโครงการ
บดละเอียดแล้วนาไปกาจัดโดยเผาในหม้อเผาปูนซีเมนต์

-

6.5 น้ามันหล่อลื่นที่ผ่านการใช้งานแล้ว จะถูกกาจัดโดย - โครงการมีการนาน้ามันหล่อลื่นที่ผ่านการใช้งานแล้ว ปริมาณ 20.75
การนาไปเผาในหม้อเผาปูนซีเมนต์
ตัน นาไปกาจัดโดยการนาไปเผาในหม้อเผาปูนซีเมนต์

-

6.6 น้ามันและไขมันจากบ่อดักไขมันบริเวณโรงอาหารจะ - โครงการมอบหมายให้หน่วยงานบริการกลางที่ดูแลระบบบ่อดั กไขมัน
ถูกรวบรวมไปเผาที่เตาเผาขยะของโรงงาน
เป็นผู้ดาเนินการจัดเก็บและนาไปกาจัดโดยการเผาในหม้อเผาปูนซีเมนต์
เดือนละ 1 ครั้ง

-
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เอกสารอ้างอิง
- ภาพที่ 2.41 ถ่านไฟฉายที่ใช้แล้วบรรจุ
ใส่ถัง 200 ลิตร
- ภาพที่ 2.42 พื้นที่เก็บหลอดไฟที่ใช้งาน
แล้ว
- เอกสารแนบที่ 2.18 หนังสือแจ้งผลการ
พิจารณา การขอขยายระยะเวลาในการกัก
เก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณ
โรงงาน (สก.1)
- เอกสารแนบที่ 2.19 หนังสือแจ้งผล
การพิจารณาการขออนุญาตให้นาสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอก
บริเวณโรงงาน (สก.2)
- อ้างอิงเอกสารแนบที่ 2.18 หนังสือแจ้ง
ผลการพิจารณา การขอขยายระยะเวลาใน
การกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วใน
บริเวณโรงงาน (สก.1)
- ภ าพ ที่ 2 .43 บ ริ เ วณ พื้ น ที่ ถั ง เก็ บ
น้ามันหล่อลื่นขนาด 200 ลิตร พร้อมฝา
ปิดมิดชิด
- เอกสารแนบที่ 2.20 ใบแจ้งขอนากาก
ของเสียเข้ากาจัดในหม้อเผาปูนซีเมนต์
- ภาพที่ 2.27 บ่ อ ดั ก ไขมั น บริ เวณโรง
อาหาร
- เอกสารแนบที่ 2.20 ใบแจ้งขอนากาก
ของเสียเข้ากาจัดในหม้อเผาปูนซีเมนต์
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ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

6. ด้านขยะและกากของเสีย (ต่อ)
ปฏิบัติตามมาตรการโครงการปรับคุณภาพของเสียรวม ดังนี
6.7 กากของเสียที่เกิดจากการกรองของเสียที่เป็ นของเหลวระหว่าง
การสูบถ่ายจากรถบรรทุกเข้าถังกักเก็บ และการกรองก่อนป้อนเข้า
หม้อเผา จะถูกถ่ายเทใส่ถุงพลาสติกขนาด 10-15 กก. มัดปากถุงให้
แน่น นาไปรวมกับวัสดุของเสียที่ไม่ใช้แล้วประเภท MLSW เพื่อส่งเข้า
เผาที่ Riser Pipe ของโรงงานปูนซีเมนต์เขาวง

ปฏิบัติตามมาตรการโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานฯ ดังนี
6.8 ฝุ่นที่ดักได้จาก PH Boiler จะรวบรวมและนากลับไปใช้ผสมเป็น
วัตถุดิบ (Raw Meal) ของการผลิตปูนซีเมนต์ต่อไป
6.9 ฝุ่นที่ดักได้จาก Predutser ของ AQC Boiler จะรวบรวมและนา
กลับไปใช้ผสมกับปูนเม็ด และนาไปผลิตเป็นปูนซีเมนต์ต่อไป
6.10 กากของเสียจากโครงการในรูปของน้ามันหล่อลื่นใช้แล้วปริมาณ
1 ตัน/ปี และเมมเบรนที่เสื่อมสภาพจากหน่วยผลิตน้า RO ปริมาณ
17.5 ตัน/ปี ให้นาไปใช้ในรูปของเชื้อเพลิงทดแทนในกระบวนการ
ผลิตปูนซีเมนต์ ส่วนกากของเสียในรูปของขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้น 27
ลิตร/วัน ให้นากลับไปกาจัดเช่นเดียวกับการกาจัดมูลฝอยในปัจจุบัน
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- กากของเสียที่เกิดจากการกรองของเสียที่เป็น ของเหลวระหว่างการ
สูบถ่ายจากรถบรรทุกเข้าถังกักเก็บ และการกรองก่อนป้อนเข้าหม้อเผา
จะถูกถ่ายเทใส่ถุงพลาสติกสีดา ขนาด 5 กก. มัดปากถุงให้แน่น และนา
กลับมาเป็นเชื้อเพลิงทดแทนในหม้อเผาปูนซีเมนต์ โดย feed กากของ
เสียดังกล่าวเข้า ที่ Riser Pipe ของโรงงานปู นซีเมนต์เทาเขาวง ตาม
คู่มือวิธีปฏิบัติงานเรื่อง มาตรฐานการทางานในกระบวนการเผาปูน

-

- เอกสารแนบที่ 2.11 สาเนาคู่มือวิธีก าร
ปฏิ บั ติ งาน เรื่อ งมาตรฐานการท างานใน
กระบวนการเผาปูน KW.1 (G-WI-KK 001)
(การควบคุมการป้องกันวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว)
- ภาพที่ 2.44 กากของเสียจากการกรอง
ของเสียที่เป็นของเหลว
- ภาพที่ 2.45 การป้ อ นกากของเสีย เข้ า
Riser Pipe

- ทางโครงการได้ดาเนินการรวบรวมฝุ่นที่ได้จ าก PH Boiler รวมทั้ง
Predutser ของ AQC Boiler ถู ก ล าเลี ย งไป ตามสายพ านระบ บ
ปิ ด เพื่ อ นากลั บ ไปใช้ผ สมเป็ นวัต ถุ ดิบ เพื่ อ น าไปผลิ ตเป็ น ปู นซี เมนต์
ต่อไป

-

- ภาพที่ 2.1 สายพานล าเลี ย งระบบปิ ด
บริเวณต่างๆ ภายในโรงงาน

- กากของเสียจากโครงการในรูปของน้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว ปริมาณ 2
ตั น /ปี ได้ น าไปใช้ ในรูป ของเชื้ อ เพลิ ง ทดแทนในกระบวนการผลิ ต
ปู น ซีเมนต์ และระหว่า งเดือ นมกราคม-มิถุ นายน 2562 ยั งไม่มี เมม
เบรนที่เสื่อมสภาพจากหน่วยผลิตน้า RO ส่วนกากของเสียในรูปของ
ขยะมูลฝอยได้รวบรวมกาจัดกับขยะทั่วไปจากสานักงานและบ้านพักที่
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองขีดขิน

-

- เอกสารแนบที่ 2.20 ใบแจ้ งขอนากาก
ของเสียเข้ากาจัดในหม้อเผาปูนซีเมนต์
- เอกสารแนบที่ 2.17 สาเนาขอใช้บริการ
กาจัดขยะ
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7. ด้านการคมนาคมขนส่ง

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่
สามารถปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

- โครงการมีการกาหนดและกาชับรถบรรทุกขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของ
ปฏิบัติตามมาตรการโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ดังนี
7.1 กากับดูแลให้รถบรรทุกขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของผู้รับเหมา จัด ผู้รับเหมาทุก คัน ให้คลุมผ้าใบในส่วนบรรทุกทุกครั้ง เพื่อป้องกันการหกหล่น
และการฟุ้งกระจายของส่วนที่บรรทุก นอกเหนือจากนี้ ทางโครงการยังได้จัดให้
วัสดุปิดคลุมส่วนบรรทุก เพื่อป้องกันการหกหล่น ฟุ้งกระจาย
มีสถานีสาหรับให้ บริการปิ ดคลุมผ้าใบ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้รับเหมา
และลดความเสี่ยงที่จะพลัดตกจากการปีนขึ้นไปปิดคลุมผ้าใบอีกด้วย
โครงการปรับคุณภาพของเสียรวม
7.2 ติ ด ตั้ ง ป้ า ยบอกเส้ น ทาง สั ญ ลั ก ษณ์ แ ละสั ญ ญาณต่ า งๆ ส าหรั บ - โครงการได้มีการติดตั้งป้ายบอกเส้นทาง สัญลักษณ์และสัญญาณจราจรต่างๆ
รถบรรทุกขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และของเสียที่เป็นของเหลวภายในพื้นที่ ภายในโครงการอย่ า งชั ด เจน และก าชั บ ให้ รถบรรทุ ก ใช้ เฉพาะเส้ น ทางที่
โรงงานปูนซีเมนต์เทาเขาวง และกาชับให้ใช้เส้นทางที่กาหนดเท่านั้น
กาหนดให้เท่านั้น
7.3 จากัดความเร็วรถบรรทุกที่วิ่งในพื้นที่โรงงานปูนฯ ไม่เกิน 40 กม./ชม. - โครงการได้จากัดความเร็วรถบรรทุกที่วิ่งในพื้นที่โรงงานปูนซิเมนต์ไม่เกิน 30
ขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถบรรทุกลดความเร็วเมื่อขับผ่านพื้นที่ชุมชน
กม./ชม. และติดตั้งป้ายจราจรตามเส้นทางเดินรถจุดต่ างๆ ให้สามารถเห็นได้
อย่างชัดเจน
7.4 ถือปฏิบัติตามระบบเอกสารใบกากับ การขนส่งโดยเคร่งครัดเพื่อเป็ น - โครงการได้ก าหนดให้ จัดทาใบก ากับ การขนส่งของเสีย (Uniform Waste
การควบคุมการขนส่งวัสดุที่ ไม่ใช้แ ล้วและของเสีย ที่ เป็ นของเหลวมายัง Manifest) โดยเอกสารกากับการขนส่งของเสียจะมีบันทึกเก็บเป็นหลักฐานไว้
โครงการ
ทั้งบริษัทผู้ก่อกาเนิดของเสีย บริษัทผู้ขนส่งของเสีย บริษัทผู้รับกาจัดของเสีย
(โครงการ) เพื่อเป็นการสอบกลับได้ของข้อมูลด้านการขนส่งทุกครั้ง

-

- ภาพที่ 2.46 ลานจอดรถคลุม
ผ้ า ใบและรถบรรทุ ก ที่ ปิ ด คลุ ม
ด้วยผ้าใบ

-

- ภาพที่ 2.47 ป้ายบอกเส้นทาง
จ ากั ด ความเร็ ว และสั ญ ญ าณ
จราจรภายในพื้นที่โรงงาน

-

- เอกสารแนบที่ 2.21 ใบกากับ
ก ารข น ส่ ง ข อ งเสี ย (Uniform
Waste Manifest) ร ะ ห ว่ า ง
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562

7.5 กาหนดเงื่อนไขสาหรับผู้ผลิต ผู้จัดหาที่ขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและของ
เสียที่เป็นของเหลวมายังพื้นที่โครงการ ต้องปฏิบัติดังนี้ ทั้งนี้โครงการจะทา
การตรวจสอบเป็นระยะ
1. ตัวรถบรรทุกจะต้องจดทะเบียนตามข้อกาหนดของกฎหมาย อย่าง
ถูกต้องว่าด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์และส่วนควบคุมของรถบรรทุกที่ใช้ในการ
ขนส่ง ซึ่งได้แก่ คัสซี การยึดกับตัวถัง ไฟสัญญาณ ท่อไอเสีย
2. การขนส่ง
2.1 พนักงานขับรถ จะต้องได้รับใบอนุญาตประเภทที่ 4 และผ่าน
การอบรมเรื่องความปลอดภัยในการขนส่ง การใช้อุปกรณ์ป้องกัน

-

- เอกสารแนบที่ 2.22 สาเนาใบ
รายงานการตรวจสอบการขนส่ ง
กากอุ ตสาหกรรมจากภายนอก
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน
2562
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- โครงการได้ ม อบหมายให้ บ ริษั ท เอส ซี ไอ อี โ ค่ เซอร์วิส เซส จ ากั ด เป็ น
ผู้รับผิดชอบการขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและของเสียที่เป็นของเหลวมายังพื้นที่
โครงการ โดยเมื่อมีรถบรรทุกมาส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและของเสียที่เป็นของเหลว
มายังโครงการ โครงการจะดาเนิ นการตรวจสภาพรถที่ใช้ในการขนส่ง และ
ระบบที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทุกครั้งอยู่เสมอ
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2.2 รถบรรทุก แต่ละคัน ต้อ งมีอุ ป กรณ์ ต่อ ไปนี้ เพื่อ ใช้ในการลด
ผลกระทบและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า กรณีเกิดอุบัติเหตุ
- Safety Goggles*
- Rubber Gloves – Chemical Resistance
- Traffic Cone
- Safety Boots*
- Spill Control set* ประกอบด้ ว ย Absorbent (เช่ น ขี้
เลื่อย ทราย ดินแห้ง พลั่ว ไม้กวาด ถุงเปล่าสาหรับใส่วัสดุใช้แล้ว)
- ถังดับเพลิง
- น้าสะอาดสาหรับล้าง 100 ลิตร
- ชุดปฐมพยาบาล
- คู่มือแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การหกรั่วไหล
*ติดตั้งเฉพาะรถบรรทุกของเสียที่เป็นของเหลว

- โครงการได้มอบหมายให้บริษัทเอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จากัด เป็น
ผู้รับผิดชอบการขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและของเสียที่เป็นของเหลวมายัง
พื้ น ที่ โ ครงการ โดยรถบรรทุ ก ทุ ก คั น ของบริ ษั ท จะมี อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น
สารเคมี ได้แก่ แว่นตานิรภัย ถุงมือยางป้ องกันสารเคมี รองเท้านิรภัย
กรวยจราจร ถังดับเพลิง วัสดุดูดซับกรณีเกิดเหตุรั่วไหล เป็นต้น เพื่อใช้
ลดผลกระทบและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้ากรณีเกิดอุบัติเหตุ

2.3 ป้ายแสดงรายละเอีย ดเกี่ยวกับ การขนส่ง มีขนาดที่สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจนโดยติดที่ด้านท้าย และด้านข้างทั้งสองของ
รถบรรทุกโดยมีรายละเอียดประกอบด้วย
- ป้ายระบุ เช่น “วัตถุอันตราย” หรือ “กากของเสีย” เป็น
ต้น
- น้าหนัก หรือปริมาณบรรทุก
- บริษัทผู้ขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
- ข้อปฏิบัติเบื้องต้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2.4 มีเอกสาร คู่มือ บันทึกการเดินทางประจารถบรรทุก ทุกคัน
และจะต้องมีการบันทึกรายละเอียดการขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและ/
หรือของเสียที่เป็นของเหลวโดยครบถ้วนทุกครั้ง

- โครงการได้ ก าชับ ให้ บ ริษั ท ขนส่ ง วัส ดุ ที่ไม่ใช้แ ล้ ว และของเสีย ที่ เป็ น
ของเหลวติดป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการขนส่ง ให้สามารถเห็นได้
อย่างชัดเจนโดยติดที่ด้านท้ายและด้านข้างทั้งสองข้างของรถบรรทุก เพื่อ
จะได้ ท ราบข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ของเสี ย ที่ บ รรทุ ก ขนส่ ง มา ได้ แ ก่
น้าหนักหรือปริมาณบรรทุก บริษัทผู้ขนส่ง และข้อปฏิบัติเบื้องต้น เมื่อ
เกิดอุ บัติเหตุ เพื่อ ให้ สามารถแก้ไขปั ญ หา กรณีเกิดเหตุฉุ กเฉิ นได้อย่าง
ทันท่วงที
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- บริษั ท ขนส่ง วัส ดุ ที่ ไม่ ใช้ แ ล้ว และของเสี ย ที่ เป็ น ของเหลวก าหนดให้
รถบรรทุก วัสดุที่ไม่ใช้แล้วและของเสียที่เป็นของเหลวต้องมีแบบบันทึก
การเดินทางประจารถทุกคัน และต้องมีการบันทึกรายละเอียดการขนส่ง
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วและของเสียที่เป็นของเหลวทุกครั้งที่ทาการขนส่ง

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข
-

- ภาพที่ 2.48 ชุดป้องกันสารเคมีใน
รถขนส่งของเสียที่เป็นของเหลว
- ภ า พ ที่ 2.49 ถั งดั บ เพ ลิ งแ ล ะ
อุปกรณ์กั้นเขตประจารถขนส่งของ
เสียที่เป็นของเหลว
- ภาพที่ 2.50 วัสดุดูดซับระงับเหตุ
หก รั่วไหลในรถขนส่งของเสียที่เป็น
ของเหลว
- ภาพที่ 2.51 อุ ป กรณ์ ล็อ คล้อ รถ
ขนส่งของเสียที่เป็นของเหลว
- ภาพ ที่ 2.53 ใบแสดงผลการ
วิเคราะห์คุณสมบัติ Waste
-

-

เอกสารอ้างอิง

- ภ า พ ที่ 2 .52 ป้ า ย แ ส ด ง
รายละเอียดการขนส่งของเสียที่เป็ น
ของเหลว

- ภ าพ ที่ 2.54 แบ บบั น ทึ ก การ
เดินทางและตรวจสอบรถขนส่งของ
เสียที่เป็นของเหลว
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ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

8. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม
ปฏิบัติตามมาตรการโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ดังนี
8.1 จัดกิจกรรมและชุมชนสัมพันธ์และเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
บริการสังคม เช่น โครงการสร้างสาธารณะประโยชน์ บริจาค
ทุ น ทรั พ ย์ เพื่ อ การศึ ก ษา ท านุ บ ารุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรม การ
บรรเทาปั ญ หาการขาดแคลนน้ าบริ โ ภคในฤดู แ ล้ ง ของ
ชาวบ้ า น เป็ น ต้น โดยกระทาอย่ างต่อ เนื่ อ งเพื่ อ เสริมสร้า ง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงงานกับชุมชน
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- โครงการได้จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อบริการสังคมใน 5 สาขา ซึ่ง
ได้แก่ สาขาสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข สาขาสาธารณะประโยชน์ สาขาการศึกษา ศาสนา
และศิ ลปวัฒ นธรรม สาขาพั ฒ นาอาชีพ สาขากิ จ กรรมพิ เศษ และกิจ กรรมส่ งเสริม ให้
พนักงานมีส่วนร่วมกับ ชุมชนผ่านโครงการ One Cell One Project (OCOP) ในระหว่าง
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 มีกิจกรรมต่างๆ เช่น
1. โครงการวิสาหกิจคุณธรรมชุมชนรักษ์น้า จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2
2. วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา บริษัทคอนซัลแทนท์ฯ ติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ และแจกหนังสือเชิญประชุม
3. สารวจโครงการ OCOP ปี 2562
4. วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 สนับ สนุน เงิน กองทุนพั ฒ นาหมู่บ้ าน ประทานบั ตร
เหมืองหินปูน โครงการพัฒนาชุมชน
5. วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ร่วมงานปลูกต้นไม้ จิตอาสา เราทาความดีด้วยหัวใจ
6. วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ร่วมเปิดโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ หมู่ 7 ตาบลท่าหลวง อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7. วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 จัดรถประชาสัมพันธ์กิจกรรมบริษัท ท่าหลวง-เขาวง
บริเวณบ้านท่าหลวง, บ้านถลุงเหล็ก, บ้านเวียง, บ้านม่วงน้อย, บ้านธารารัตน์ และตลาด
ใหม่ท่าลาน
8. วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ลงพื้นที่ดูห น้างานแก้ปัญ หาน้าท่วมขัง ชุมชนหมู่ 9
บ้านหัวกองเหล็ก
9. วั น ที่ 29 พฤษภาคม 2562 โครงการและรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน
โรงไฟฟ้า Solar Farm KW3

-

- เอกสารแนบที่ 2.23 กิจกรรม
ชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ โรงงานเขาวง
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน
2562
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ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

8. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)
ปฏิบัติตามมาตรการโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ดังนี
10. วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 จัดงานตลาดนัดชุมชน ครั้งที่ 1/62 “ชุมชนสุขใจ ตลาด
8.1 จัดกิจกรรมและชุมชนสัมพันธ์และเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
บริการสังคม เช่น โครงการสร้างสาธารณะประโยชน์ บริจาค นัดวิถีไทยพอเพียง”
11. วัน ที่ 5 มิ ถุ น ายน 2562 จั ด รถประชาสั มพั น ธ์กิ จ กรรมบริษั ท ท่ า หลวง-เขาวง
ทุ น ทรั พ ย์ เพื่ อ การศึ ก ษา ท านุ บ ารุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรม การ
บรรเทาปั ญ หาการขาดแคลนน้ าบริ โ ภคในฤดู แ ล้ ง ของ บริเวณบ้านโคกมะเดื่อ หมู่ 1, บ้านคลองทราย หมู่ 3 และบ้านเขาพลัด หมู่ 6
12. วันที่ 6 มิถุนายน 2562 โครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโรงไฟฟ้า
ชาวบ้ า น เป็ น ต้น โดยกระทาอย่ างต่อ เนื่ อ งเพื่ อ เสริมสร้า ง
Solar Floating TL3
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงงานกับชุมชน (ต่อ)
13. วั นที่ 13 มิ ถุ น ายน 2562 โครงการจิ ตอาสา ตาบลเขาวง มอบถุ งยังชีพ ผู้ ป่ ว ย
ผู้สูงอายุ, ทาความสะอาดชุมชน
14. วันที่ 14, 17 มิถุนายน 2562 ประชุมร่วมกับ คณะกรรมการทุ่งนาท่าหลวง เรื่อง
การบริหารจัดการ ทุ่งนาท่าหลวง
15. วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ร่วมกับอบต. เขาวง, ผู้นาชุมชนฯ ศึกษาดูงานจัดการ
ขยะอินทรีย์ จังหวัดพิษณุโลก
16. วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ร่วมต้อนรับ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับจังหวัด
8.2 พิจารณารับคนท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถตรงกับ - โครงการมีการพิจารณาการรับพนักงาน และพนักงานคู่ธุรกิจในท้องถิ่นเข้าทางานในโรงงาน
ความต้องการของโรงงานตามความเหมาะสมเป็นอันดับแรก เป็นอันดับแรก โดยมีจานวน 411 คน จากทั้งหมด 468 คน คิดเป็นร้อยละ 88 จากพนักงาน
ทั้งหมดของโรงงานเขาวง สาหรับพนักงานรับเหมาเป็นคนในท้องถิ่นเกือบทั้งสิ้น และให้ความ
ยุติธรรมต่อค่าจ้างแรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายกาหนด
8.3 เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าชมกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์
และการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการ
- โครงการได้ เปิ ดโอกาสให้ ผู้ สนใจเข้ าชมกระบวนการผลิ ตปู นซี เมนต์ และการจั ดการด้ าน
สิ่งแวดล้อม โดยในปี 2562 มีคณะผู้สนใจ ดังนี้
1. วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จากัด
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
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-

- เอกสารแนบที่ 2.23 กิจกรรม
ชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ โรงงานเขาวง
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน
2562

-

- เอกสารแนบที่ 2.24 เอกสาร
แสดงสั ดส่ ว นการรับ คนท้ อ งถิ่ น
เข้าทางาน

-

- เอกสารแนบที่ 2.25 หนั งสื อ
ตอบรั บ การเข้ า เยี่ ย มชมและ
ศึก ษาดูงาน หรือ เยี่ย มชมระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยในโรงงานฯ
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รายละเอียดการปฏิบัติ

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

8. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)
8.4 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดโครงการ และ
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและ
ระยะด าเนิ น การ ตลอดจนเผยแพร่ ข้ อ มู ล สิ่ งแวดล้ 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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- โครงการมีการจัดทาเอกสาร “รายงานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่ต่อชุมชน”
ซึ่งมีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของทางโครงการ เช่น มาตรการป้องกันฝุ่น ปลูกต้นไม้ ลด
มลพิษ ลดโลกร้อน การหมุนเวียนน้ากลับมาใช้ใหม่ การนาลมร้อนกลับมาใช้ผลิตไฟฟ้า
WHG และการเผยแพร่การตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ
- นอกจากนี้ทางโครงการได้มีการประชาสัมพั นธ์ข้อมูลผลการดาเนินงานของโครงการ
รวมทั้งผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมผ่านทางการประชุม คณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โดยประจ าปี
2562 มีการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 1
เมษายน 2562
- โครงการได้เข้า ร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เพื่อบริการสังคม และประชาสัมพันธ์
ข้ อ มูลของโครงการควบคู่ไปด้ว ยกันกับ กิจ กรรมหน่ว ยแพทย์เคลื่อ นที่ กิจ กรรม
OCOP เป็นต้น และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานของทางโครงการเป็น
ประจาทุกปี

-

- เอกสารแนบที่ 2.26 เอกสารรายงาน
การจั ดการด้ านสิ่งแวดล้อ มที่ เผยแพร่
ต่อชุมชน
- เอกสารแนบที่ 2.27 ประกาศการ
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานการ
ประชุม ประจาปี 2562

-

- เอกสารแนบที่ 2.23 กิจกรรมชุมชน
สั ม พั น ธ์ โรงงานเขาวง ระหว่ า งเดื อ น
มกราคม-มิถุนายน 2562
- เอกสารแนบที่ 2.25 หนังสือตอบรับ
การเข้ า เยี่ ย มชมและศึก ษาดู งาน หรือ
เยี่ยมชมกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์
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สิ่งแวดล้อม
8. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)

รายละเอียดการปฏิบัติ

8.6 ป ระชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ชุ ม ชนได้ ท ราบ เกี่ ย วกั บ การ - โครงการมีการจัดทาเอกสาร “รายงานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่ต่อชุมชน” ซึ่งมี
ดาเนิ น งานของโรงงานปู น ซี เมนต์ เขาวง รวมทั้ งผลการ กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของทางโครงการ เช่น มาตรการป้องกันฝุ่น ปลูกต้นไม้ ลดมลพิษ ลด
โลกร้อน การหมุนเวียนน้ากลับมาใช้ใหม่ การนาลมร้อนกลับมาใช้ผลิตไฟฟ้า WHG และการ
ปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
เผยแพร่การตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ
- นอกจากนี้ทางโครงการได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดาเนินงานของโครงการ รวมทั้ง
ผลการปฏิ บั ติ ตามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อมผ่ านทางการประชุ ม คณะกรรมการติ ดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) มีการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยประจ าปี 2562 มี การประชุ มคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562
8.7 เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนใกล้เคียง เพื่อสร้าง - โครงการจั ดให้ มีการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ขึ้ น ระหว่างเดือ นมกราคม-มิถุ นายน
2562 โครงการได้ร่วมทากิจกรรมต่างๆ ได้แก่
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนอย่างสม่าเสมอ
1. โครงการวิสาหกิจคุณธรรมชุมชนรักษ์น้า จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2
2. วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ร่วมกับ บริษัทที่ปรึก ษา บริษั ทคอนซัลแทนท์ฯ ติด
บอร์ดประชาสัมพันธ์ และแจกหนังสือเชิญประชุม
3. สารวจโครงการ OCOP ปี 2562
4. วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 สนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน ประทานบัตร
เหมืองหินปูน โครงการพัฒนาชุมชน
5. วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ร่วมงานปลูกต้นไม้ จิตอาสา เราทาความดีด้วยหัวใจ
6. วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ร่วมเปิดโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง
มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น เฉลิ ม พ ระเกี ย รติ ห มู่ 7 ต าบ ลท่ า หลวง อ าเภ อท่ า เรื อ จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา
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ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

-

- เอกสารแนบที่ 2.26 เอกสาร
รายงานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่
เผยแพร่ต่อชุมชน
- เอกสารแนบที่ 2.27 ประกาศการ
แ ต่ งตั้ งค ณ ะ ก รรม ก ารติ ด ต า ม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
และรายงานการประชุ ม ประจ าปี
2562

-

- เอกสารแนบที่ 2.23 กิ จ กรรม
ชุมชนสัมพันธ์ โรงงานเขาวงระหว่าง
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562
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มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติ

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

8. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)
8.7 เข้า ร่วมในกิจกรรมต่า งๆ กับ ชุมชนใกล้เคีย ง เพื่อ สร้า ง
7. วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 จัดรถประชาสัมพันธ์กิจกรรมบริษัท ท่าหลวง-เขาวง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนอย่างสม่าเสมอ (ต่อ)
บริเวณบ้านท่าหลวง, บ้านถลุงเหล็ก, บ้านเวียง, บ้านม่วงน้อย, บ้านธารารัตน์ และตลาด
ใหม่ท่าลาน
8. วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ลงพื้นที่ดูหน้างานแก้ปัญหาน้าท่วมขัง ชุมชนหมู่ 9
บ้านหัวกองเหล็ก
9. วัน ที่ 29 พฤษภาคม 2562 โครงการและรับ ฟั งความคิ ด เห็ น ของประชาชน
โรงไฟฟ้า Solar Farm KW3
10. วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 จัดงานตลาดนัดชุมชน ครั้งที่ 1/62 “ชุมชนสุขใจ
ตลาดนัดวิถีไทยพอเพียง”
11. วันที่ 5 มิถุนายน 2562 จัดรถประชาสัมพันธ์กิจกรรมบริษัท ท่าหลวง-เขาวง
บริเวณบ้านโคกมะเดื่อ หมู่ 1, บ้านคลองทราย หมู่ 3 และบ้านเขาพลัด หมู่ 6
12. วั น ที่ 6 มิ ถุ น ายน 2562 โครงการและรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน
โรงไฟฟ้า Solar Floating TL3
13. วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โครงการจิตอาสา ตาบลเขาวง มอบถุงยังชีพผู้ป่วย
ผู้สูงอายุ, ทาความสะอาดชุมชน
14. วันที่ 14, 17 มิถุนายน 2562 ประชุมร่วมกับ คณะกรรมการทุ่งนาท่าหลวง
เรื่องการบริหารจัดการ ทุ่งนาท่าหลวง
15. วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ร่วมกับอบต. เขาวง, ผู้นาชุมชนฯ ศึกษาดูงาน
จัดการขยะอินทรีย์ จังหวัดพิษณุโลก
16. วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ร่วมต้อนรับ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลหมู่บ้ าน
เศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด
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-

- เอกสารแนบที่ 2.23 กิจกรรม
ชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ โรงงานเขาวง
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน
2562
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รายละเอียดการปฏิบัติ

8.8 จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อ ม
(EIA monitoring Committee)
1) โครงสร้างคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA monitoring Committee)
(1) คณะกรรมการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA monitoring Committee) ประกอบด้วยตัวแทน
ทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทน
ภาคราชการ/นักวิชาการในท้อ งถิ่ น และผู้แทนจากโครงการ โดย
ก าหนดสั ด ส่ ว นตั ว แทนจากภาคประชาชนมากกว่ า กึ่ งหนึ่ งของ
จานวนคณะกรรมการฯ ทั้งหมด รายละเอียดดังนี้
(2) กรรมการผู้ แ ทนภาคประชาชน จ านวน 10-12
ท่ า น มาจากการสรรหาหรือ การเสนอชื่อ หรือ วิ ธีก ารอื่ น ใดจาก
ประชาคมหมู่บ้านรอบที่ตั้งโครงการในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร ทั้งนี้
อาจมีการเพิ่มหรือลดได้ในภายหลัง แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการฯ
(3) กรรมการผู้ แ ทนภาคราชการ/นั ก วิ ช าการใน
ท้องถิ่น มาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 4-5 ท่าน อันได้แก่
3.1 กรรมการผู้แทนภาคราชการ
3.2 นัก วิชาการในท้อ งถิ่น หรือ มาจากการ
คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหรือด้านที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น
(4) กรรมการผู้แ ทนจากโครงการ จ านวน 3-4 ท่า น
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จากตัวแทนจาก 3 ฝ่าย จะดาเนินการประชุม
เพื่ อ คัดเลือ กประธาน 1 ตาแหน่ ง รองประธาน 1 ต าแหน่ง และ
เลขานุก ารคณะกรรมการ 1 ตาแหน่ง จากนั้นให้ ป ระกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของที่ประชุม

- การดาเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA monitoring Committee) ดาเนินการจัดตั้งและออก
ประกาศที่ 118/2557 ออก ณ วั น ที่ 24 ธั น วาคม 2557 โดยได้ จั ด
ประชุม แจ้ งเพื่ อ แนะน าคณะกรรมการติด ตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมฯ เพื่อพิจารณาแผน แนวทางการรับรู้กระบวนการตรวจวัด
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม และผลการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ มีการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โดยประจ าปี 2562 มี การประชุ มคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562
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ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง
- เอกสารแนบที่ 2.27 ประกาศการ
แ ต่ งตั้ งค ณ ะ ก รรม ก ารติ ด ต า ม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
และรายงานการประชุ ม ประจ าปี
2562
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
8. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)
2) อ านาจหน้า ที่ ข องคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)
(1) รับรู้กระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
ผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อ มของโครงการ และเผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ให้
ชุ ม ชนและหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งทราบ เพื่ อ แสดงความ
โปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
(2) เป็ นตัวแทนของชุมชนในการตรวจเยี่ยมโครงการ
และติ ด ตามตรวจสอบการด าเนิ น งานของโครงการให้
สอดคล้องกับระเบียบ มาตรฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อความ
สมานฉันท์โดยคานึงถึงประโยชน์ที่แท้จริงของชุมชน
(4) รับ เรื่อ งร้อ งเรีย นเกี่ย วกับ ปั ญ หาและผลกระทบที่
ได้รับจากการดาเนินโครงการ รวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริง
และสรุปแนวทางป้องกันและแก้ไข
(5) ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ย และหาข้ อยุติก รณี มีข้ อพิ พ าท
ปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการชุมชน
(6) ร่ ว มพิ จารณ าค่ า ชดเชยกรณี เกิ ด ผลก ระท บ
สิ่งแวดล้อมระหว่างชุมชนกับโครงการและพิสูจน์ได้ว่าเกิด
จากโครงการ รวมทั้งติดตาม ดูแล การจ่ายค่าชดเชยจนแล้ว
เสร็จ
(7) จั ด ให้ มี โ ครงการหรื อ กิ จ กรรมให้ ค วามรู้ ด้ า น
สิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน
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รายละเอียดการปฏิบัติ
- การด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA monitoring Committee) ดาเนินการจัดตั้งและออกประกาศ
ที่ 118/2557 ออก ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2557 โดยได้จัดประชุมแจ้งเพื่อแนะนา
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อ มฯ พิจารณาแผน แนว
ทางการรั บ รู้ ก ระบวนการตรวจวัด คุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม และผลการติ ด ตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กับ
ชุ ม ชนและหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง ทราบ มี การประชุ มคณะกรรมการติ ดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยประจ าปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่
สามารถปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง
- เอกสารแนบที่ 2.27 ประกาศการ
แ ต่ งตั้ งค ณ ะ ก รรม ก า รติ ด ต า ม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
และรายงานการประชุ ม ประจ าปี
2562
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
8. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)
3) ระยะเวลาในการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
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 แต่ต้องไม่เกินเก้ าสิบวัน
นับตั้งแต่วันที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้น
(3) กรณีว าระของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งก่อนครบ
วาระ เหลืออยู่น้อยกว่า เก้าสิบวัน จะไม่ดาเนินการสรรหาหรือแต่งตั้ง
กรรมการแทนต าแห น่ ง ที่ ว่ า งลงก็ ไ ด้ และให้ ค ณ ะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
(4) นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจาก
ตาแหน่งเมื่อ
(4.1) เสียชีวิต
(4.2) ลาออก
(4.3) คณะกรรมการมีมติสองในสาม ให้ ถ อดถอน
ออกจากตาแหน่งเพราะมีความประพฤติเสื่ อมเสีย บกพร่อง หรือไม่
สุจริตต่อหน้าที่
(4.4) วิกลจริต หรือไร้ความสามารถ
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รายละเอียดการปฏิบัติ
- การดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อ ม (EIA monitoring Committee) ด าเนิ น การจั ด ตั้ งและ
ออกประกาศที่ 118/2557 ออก ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2557 โดยได้จัด
ประชุมแจ้ งเพื่อ แนะนาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมฯ พิจารณาแผน แนวทางการรับรู้ก ระบวนการตรวจวัด
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม และผลการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ มีการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โดยประจาปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง
- เอกสารแนบที่ 2.27 ประกาศการ
แ ต่ งตั้ งค ณ ะ ก รรม ก า รติ ด ต า ม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
และรายงานการประชุ ม ประจ าปี
2562
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
8. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)
(5) ก ารจั ดก ารป ระชุ ม คณ ะก รรมก าร ต้ อ งมี
กรรมการฯ มาประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนคณะ
กรรมการฯ ทั้งหมดจึ งจะเป็ นองค์ป ระชุม โดยมีความถี่ ในการ
ประชุมปีละ 2 ครั้ง หรือแล้วแต่คณะกรรมการฯเห็นสมควร แต่
หากพบว่ามีความจาเป็นเร่งด่วน สามารถประชุมก่อนกาหนดเวลา
ปกติได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ กึ่งหนึ่งของคณะ
กรรมการฯ ทั้งหมด
(6) กาหนดให้มีการฝึกอบรมคณะกรรมการฯ อย่าง
น้อย 1 ครั้ง ในช่วงรอบวาระของคณะกรรมการ
4) งบประมาณในการดาเนินงานของคณะกรรมการต่างๆ
บริ ษั ท จะสนั บ สนุ น งบประมาณในการด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการต่างๆ
8.9 สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุขแก่ชุมชน เช่น บริการทาง
การแพทย์เบื้องต้น การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เป็นต้น
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รายละเอียดการปฏิบัติ

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่
สามารถปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

- การดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA monitoring Committee) ด าเนิ น ก ารจั ดตั้ ง แ ละอ อ ก ป ระก าศ ที่
118/2557 ออก ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2557 โดยได้จัดประชุมแจ้งเพื่อแนะนา
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ พิจารณาแผน แนว
ทางการรับ รู้ก ระบวนการตรวจวัดคุณ ภาพสิ่งแวดล้อ ม และผลการติ ดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อ มของโครงการ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ให้กับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยประจาปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562

-

- เอกสารแนบที่ 2.27 ประกาศ
การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และรายงานการประชุม ประจาปี
2562

- โครงการได้สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุขแก่ชุมชน เช่น
1. วันที่ 30 เมษายน 2562 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการตัดผม ซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและบริการน้าดื่มแก่ชุมชน ณ วัดม่วงน้อย
2. วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการตัดผม
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและบริการน้าดื่มแก่ชุมชน ณ อบต.เขาวง
3. วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการตัดผม
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและบริการน้าดื่มแก่ชุมชน ณ หมู่บ้านพรรพากร (ข้าง บกด.
ท่าหลวง) ตาบลบางโขมด อาเภอบ้านหมอ
4. วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการตัดผม ซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและบริการน้าดื่มแก่ชุมชน ณ ศาลาประชาคม หมู่ 1, 3 ตาบล
เขาวง อาเภอพระพุทธบาท
5. วัน ที่ 19 มิถุ น ายน 2562 ออกหน่ว ยแพทย์เคลื่อ นที่ บริก ารตัดผม
ซ่อ มเครื่อ งใช้ ไฟฟ้ า และบริก ารน้ าดื่ ม แก่ ชุ ม ชน ณ วัด บั ว งาม ต าบลจ าปา
อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-

- เอกสารแนบที่ 2.23 กิจกรรม
ชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ โรงงานเขาวง
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน
2562
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8. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)
ปฏิบัติตามมาตรการโครงการปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม
ดังนี
8.10 ผนวกการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการปรับคุณภาพของเสีย - โครงการได้เปิ ดโอกาสให้ ผู้ สนใจเข้ าชมกระบวนการผลิ ตปู นซีเมนต์และการ
รวมเข้าในแผนงานมวลชนสัมพันธ์ของโรงงานปูนฯ ควบคู่ไปกับ จัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2562 มีคณะผู้สนใจ ดังนี้
1. วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จากัด
กิจ กรรมชุมชนสัมพันธ์แ ละกิจ กรรมด้านบริก ารสังคมเพื่อ ให้
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ชุมชนอย่างน้อยคือผู้นาชุมชนได้รับทราบ และมีความเข้าใจใน
โครงการ

ปฏิบัติตามมาตรการโครงการปรับปรุงและเพิ่ม ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานฯ
8.11 จัดให้มีแผนผังรับเรื่องราวจากภายนอกเพื่อให้ประชาชน - โครงการได้จั ดให้ มีช่อ งทางและกระบวนการในการรับ ข้ อ ร้อ งเรีย นจาก
และหน่วยงานภายนอกโรงงานสามารถที่จะร้องเรียนผ่านทาง ชุมชนภายนอกพื้น ที่ โครงการ ผ่านทุ ก หน่ว ยงานของทางโครงการ ซึ่งจะ
หน่วยงานภายในโรงงานตามขั้นตอน
ดาเนินการตามคู่มือวิธีก ารปฏิบั ติ เรื่องการสื่อสาร (PM045) ซึ่งในระหว่าง
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ยังไม่มีข้อร้องเรียนจากการดาเนินกิจกรรม
8.12 จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและเจ้าหน้าที่ ตลอด 24
ของโครงการ
ชั่วโมง พร้อมทั้งมีป้ายและหมายเลขโทรศัพท์ติดไว้ให้มองเห็น
ชั ด เจน เพื่ อ รั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นและประสานงานแก้ ไ ขตาม
สถานการณ์
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-

- ภาพที่ 2.55 การเข้ า เยี่ ย มชม
โรงงานจากบุคคลภายนอก
- เอกสารแนบที่ 2.27 ประกาศ
การแต่ งตั้ งคณะกรรมการติ ดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
และรายงานการประชุม ประจ าปี
2562
- เอกสารแนบที่ 2.25 หนังสือตอบ
รับการขอเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
ของโรงงาน

-

- เอกสารแนบที่ 2.28 สาเนาคู่มือ
วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ เรื่ อ งการสื่ อ สาร
(PM045)
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ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ
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และแนวทางแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

9. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ปฏิบัติตามมาตรการโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ดังนี
9.1 จัดให้มีระบบระบายอากาศเฉพาะที่ (Local Ventilation)
ภายในโรงงานให้ เหมาะสมควรแยกระบบที่ มี ฝุ่ น ออกจาก
คนงาน และก าชั บ ให้ ค นงานสวมอุ ป กรณ์ ป้ อ งกันฝุ่ น เช่น ที่
แผนกบดวัตถุดิบ แผนกเผาปู น แผนกปู นเม็ด แผนกบรรจุถุ ง
ปูนซีเมนต์ และบริเวณลานกองถ่านหิน เป็นต้น

9.2 ใช้อุปกรณ์ดูดฝุ่นเพื่อทาความสะอาดพื้นโรงงาน แทนการ
ใช้ไม้กวาดในอาคารที่มีฝุ่นฟุ้งมาก
9.3 ใช้หลักการลดระดับเสียงจากที่แหล่งกาเนิดเป็นอันดับแรก
หากไม่สามารถใช้วิธีทางวิศวกรรมได้ต้องกาหนดให้คนงานใช้
เครื่ อ งป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คล เช่ น ปลั๊ ก ลดเสี ย ง (Ear
Plugs) หรือครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) ในบริเวณที่มีเสียงดัง
เกิ น 90 dB(A) เช่ น บริ เวณเครื่ อ งอั ด ลม แผนกบดละเอี ย ด
วั ต ถุ ดิ บ เครื่ อ งระบายความร้ อ นปู น เม็ ด และแผนกบด
ปูนซีเมนต์ เป็นต้น
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- โครงการจัดให้มีระบบระบายอากาศเฉพาะที่ (Local Ventilation) บริเวณ
ต่างๆ ภายในโรงงาน เช่น บริเวณหม้อบดปูนซีเมนต์ แผนกบรรจุ ปูนถุง บริเวณ
อาคารพัสดุ และภายในห้ อ งควบคุมการผลิต รวมถึ งมีก ารติดตั้งพั ดลมหรือ
ออกแบบช่อ งประตูข องอาคารฝั่งตรงข้ ามให้ เป็ นแนวเดีย วกัน เพื่อ ให้ มีก าร
ระบ ายอ าก าศผ่ า นเข้ า ออก ได้ โ ดยตรง และจั ด ให้ มี ห้ อ งพั กที่ ติ ด ตั้ ง
เครื่อ งปรับ อากาศตามกระบวนการผลิ ต ต่า งๆ ให้ พ นั ก งานปฏิ บั ติ งาน เพื่ อ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นและเสียงดัง นอกจากนี้ ทางโครงการได้มีการกาชับให้
พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันฝุ่นขณะปฏิบัติงานในบริเ วณที่มีฝุ่น เช่น แผนก
บดวัตถุดิบ แผนกเผาปูน เป็นต้น
- โครงการจัดให้มีรถดูดฝุ่น สาหรับใช้ทาความสะอาดบริเวณภายในโรงงานแทน
การใช้ไม้กวาด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น
- โครงการมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ลดเสียงให้แก่พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานอยู่
ในบริเวณที่มีเสียงดังเกิน 90 dB(A) อย่างเพียงพอที่เบิกได้ทันทีที่คลังพัสดุและ
จุดจ่ายอุปกรณ์ลดเสียงภายในเขตการผลิต โดยอุปกรณ์ลดเสียง ชนิดปลั๊กลด
เสียง (Ear Plugs) สามารถลดระดับ เสียงได้ 20 dB (A) และครอบหู ลดเสีย ง
(Ear Muffs) สามารถลดระดับเสียงได้ 25 dB (A)

-

- ภาพที่ 2.56 ระบบระบายอากาศ
เฉพาะที่
- ภาพที่ 2.57 ห้ อ งท างานที่ ติ ด ตั้ ง
เครื่องปรับอากาศ

-

- ภาพที่ 2.4 รถดูดฝุ่นประจาโรงงาน

-

- ภาพที่ 2.37 Stock อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล
- ภ า พ ที่ 2 .58 พ นั ก งา น ส ว ม ใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
- ภาพที่ 2.59 จุดจ่ายอุปกรณ์ลดเสียง
ภายในเขตการผลิต

2-38

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)
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และแนวทางแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

- โครงการมีการติดตั้งระบบระบายความร้ อนโดยการเป่าลมบริเวณหม้อเผาและหม้อ
เย็น อี กทั้งยังได้ติดตั้งแผงฉนวนปิ ดบั งการแผ่รังสีความร้อนจากแหล่งก าเนิดมาบั ง
บริเวณที่อาจมีพนักงานที่ทางานโดยสัมผัสกับความร้อน นอกจากนี้ทางโครงการได้
จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันความร้อนให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณที่มี ความ
ร้อนสูง

-

- ภาพที่ 2.60 พนักงานสวมใส่ชุด
ป้องกันความร้อน
- ภาพที่ 2.61 ฉนวนปิ ด บั งการ
แผ่รังสีความร้อน

9.5 จัดให้มีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงเขตที่มีฝุ่นมาก เสียงดังและ - โครงการจัดให้มีป้ายเตือนอันตรายในบริเวณที่มีเสียงดัง และความร้อนสูง พร้อมทั้ง
ความร้อ นสู งเพื่ อ ให้ คนงานที่ จ ะเข้ า ไปในบริเวณที่ มี ป้ า ย หรื อ จัดให้มีป้ายบังคับให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
เครื่องหมายดังกล่าวต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

-

- ภาพที่ 2.36 ป้ายเตือนบริเวณที่
ต้ อ งส ว ม ใส่ อุ ป ก รณ์ ป้ อ งกั น
อันตรายส่วนบุคคล

9.6 จัดให้มีการอบรมคนงาน พนักงาน ทั้งระดับบังคับบัญชาและ
ระดั บ ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ ความรู้ ต่ า งๆ ในกระบวนการผลิ ต
อั น ตรายจากการท างาน การใช้ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว น
บุคคล การปฏิบัติตัวในระหว่างการทางาน การปฏิบั ติตามแผน
ฉุกเฉิน การดับเพลิง การปฐมพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนงาน
ใหม่ทุกคน

-

- เอกสารแนบที่ 2.29 สาเนาใบ
ข อ อ นุ มั ติ จั ด ฝึ ก อ บ ร ม ด้ า น
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประจาปี 2562

9.4 ติดตั้งระบบระบายความร้อนและทาอุปกรณ์ปิดบังการแผ่รังสี
ความร้อ นจากบริเวณที่ มีอุ ณ หภู มิสูงหรือ แยกคนงานออกจาก
บริเวณที่มีความร้อนเช่น ที่เตาเผาปูน ระบบระบายความร้อนของ
ปู นเม็ดที่ Preheater และที่ บั นไดทางเดินเตาเผา เป็ น ต้น ทาง
โรงงานควรจั ด หาอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น ความร้ อ นให้ กั บ พนั ก งานที่
ปฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นบริ เวณที่ มี อุ ณ หภู มิ สู ง ซึ่ ง ได้ แ ก่ ชุ ด แต่ ง กาย
รองเท้ า และถุ ง มื อ ส าหรั บ ป้ อ งกั น ความร้ อ น นอกจากนี้ ใ ห้
พนัก งานที่ป ฏิบั ติงานอยู่ในที่ที่มีอุณ หภูมิสูง ผลัดเปลี่ย นเวรกัน
บ่อยขึ้น
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- โครงการได้ดาเนินการจัดอบรมความปลอดภัยเบื้องต้นให้กับพนักงานและผู้รับเหมา
ทุกคนเป็นประจาทุกปี โดยประจาปี 2562 มีการจัดอบรม เช่น
1. วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2562 จัดอบรมหลักสูตร บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของ ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมปั้นจั่น
ประจาปี 2562 รุ่นที่ 1
2. วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 จัดอบรมหลักสูตร บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของ ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมปั้นจั่น
ประจาปี 2562 รุ่นที่ 2
- สาหรับการอบรมด้านความปลอดภัยเรื่องอื่นๆ จะมีการขออนุมัติแต่ละหลักสูตรตาม
ความเห็นควรของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพของโครงการ
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มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
9. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)

รายละเอียดการปฏิบัติ

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

9.7 จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยและปรับปรุงสภาพการ
ท างานภายในโรงงานโดยมี อ านาจหน้ า ที่ ต รวจสอบเพื่ อ ให้
พนั ก งานปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บความปลอดภั ย มากที่ สุ ด มี
บทลงโทษส าหรั บ คนงานที่ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บมี ก าร
พิจารณาความดีความชอบหากคนงานให้ความร่วมมือดี

- โครงการได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ซึ่งมี
หน้าที่ในการจัดการ ควบคุมสภาพการทางานให้ป ลอดภัย รวมถึงมี
การกาหนดกฎระเบียบและบทลงโทษด้านความปลอดภัย โดยมี การ
ประชุมติดตามผลทุกเดือน นอกจากนี้โครงการจัดให้มีการสนับสนุน
ผู้ปฏิบัติงานที่ให้ความร่วมมือที่ดีผ่านโครงการสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัย

-

- เอกสารแนบที่ 2.30 หนั ง สื อ แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการและแผนงานประจ าปี
2562 ของคณะกรรมการความปลอดภั ย
อาชี วอนามั ย และสภาพแวดล้ อมในการ
ทางานและตัวอย่างรายงานการประชุม

9.8 การคัด เลื อ กบุ คคลเข้ า ท างานจะมี ก ารตรวจสุ ข ภาพของ
คนงานก่ อ นรวมถึ งการตรวจเฉพาะ เช่น การตรวจเกี่ ย วกั บ
ระบบทางเดินหายใจ สมรรถภาพการได้ยิน เพื่อให้ทราบสถานะ
สุขภาพเบื้องต้น และสามารถคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับงาน
ด้วย
9.9 จั ดให้มีสถานพยาบาลของโรงงาน โดยมีแ พทย์ พยาบาล
และรถพยาบาลอยู่ประจา

- โครงการมีก ารคัด เลื อ กบุ คคลเข้ า ทางาน โดยมี ก ารตรวจสุข ภาพ
พนัก งานใหม่ ทุ ก คนก่ อ นเข้ า ปฏิ บั ติงาน โดยก าหนดให้ มี ก ารตรวจ
ร่างกายทั่วไป สมรรถภาพปอด เอ็กซเรย์ปอด และสมรรถภาพการได้
ยิน เพื่อให้ทราบสถานะสุขภาพเบื้องต้น และสามารถคัดเลือกบุคคล
ให้เหมาะสมกับงานด้วย
- โครงการจัดให้มีสถานพยาบาลและมีพยาบาลประจาอยู่ตลอด 24
ชม. สาหรับแพทย์จะอยู่ประจาในเวลา 07.30-16.30 น. และจัดให้มี
รถพยาบาล เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตลอด 24
ชม. สามารถนาส่งโรงพยาบาลได้ทันที

-

- เอกสารแนบที่ 2.31 คู่มือการคัดเลือก
พนั ก งาน และแบบฟอร์มตรวจสุ ข ภาพ
ของพนักงานแรกเข้า

-

- ภาพที่ 2.62 สถานพยาบาลประจ า
โครงการ
- ภ าพ ที่ 2 .63 รถ พ ย าบ าลป ระ จ า
โครงการ

9.10 จัดให้มีน้าดื่มที่สะอาด ห้องน้า ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
และมีจานวนพอเพียงกับพนักงาน รวมทั้งจัดหาที่พักอาศัยให้
พนักงานพร้อ มบริการทางด้านสาธารณู ปโภคต่างๆสวัสดิก าร
ทางด้านต่างๆ การจัดรถบริการรับส่งพนักงาน เป็นต้น

- โครงการได้ จั ด เตรี ย มน้ าดื่ ม ที่ ส ะอาด ห้ อ งน้ า ห้ อ งส้ ว มที่ ถู ก
สุขลักษณะไว้ตามจุดต่างๆ เพื่อให้บริการแก่พนักงานและผู้มาติดต่อ
อย่างพอเพียง เช่น ในบริเวณโรงอาหาร อาคารสานักงาน จุดรับ -ส่ง
ปูนซีเมนต์ และห้องควบคุมกระบวนการผลิต เป็นต้น รวมทั้งจัดหาที่
พั ก อาศั ย ให้ พ นั ก งานพร้ อ มบริ ก ารทางด้ า นสาธารณู ป โภคต่ า งๆ
นอกจากนี้ยังจัดให้มีสวัสดิการรถรับ-ส่งพนักงาน

-

- ภาพที่ 2.64 ตู้ บ ริ ก ารน้ าดื่ ม ภายใน
โครงการ
- ภาพที่ 2.65 ห้ อ งน้ าที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ
ภายในโครงการ
- ภาพที่ 2.66 รถรับส่งพนักงาน
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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9. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)
ปฏิบัติตามมาตรการโครงการปรับคุณภาพของเสียรวม ดังนี
9.11 จั ดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย และปรับ ปรุงสภาพการ
ทางานภายในโรงงานโดยมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบเพื่อ ให้ พ นักงาน
ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยมากที่สุด มีบทลงโทษสาหรับ
คนงานที่ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บ และมี ก ารพิ จ ารณาความดี
ความชอบหากคนงานให้ความร่วมมือดี

STL-KW : January-June 2019

- โครงการได้ ด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการความปลอดภั ย ฯ รวมทั้ ง มี
แผนการดาเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ประจาปี
2562 และมีก ารตรวจสอบพื้นที่ปฏิบั ติงานเป็ นประจ าทุก เดือน เช่น อาคาร
WHG KW และบริเวณโดยรอบ, โรงย่อยหินก่อสร้าง 2, อาคารบดซีเมนต์, และ
ส่วนผลิตเขาวง
 ข้อบกพร่องแรก คือ ไม่ใช้ PPE/ใช้ไม่เหมาะสม
 ข้อบกพร่องที่สอง คือ ไม่ใช้เข็มขัดนิรภัย/ใช้ไม่เหมาะสม
 ข้อบกพร่องที่สาม คือ ไม่กั้นเขต
 ข้อบกพร่องที่สี่ คือ ไม่ตัดแยกแหล่งพลังงาน Lock out Tag out
 ข้อบกพร่องที่ห้า คือ ใช้เครื่องมือผิดประเภท/ชารุด
 ข้อบกพร่องที่หก คือ ไม่ขอ Work Permit/หมดอายุ/ไม่ครบถ้วน
 ข้อบกพร่องที่เจ็ด คือ ไม่กั้นสะเก็ดไฟงานเชื่อม/ตัด
 ข้อบกพร่องที่แปด คือ ผู้ปฏิบัติงานไม่ผ่านอบรม License
 ข้อบกพร่องที่เก้า คือ เครื่องมืออื่นๆ ชารุด/ไม่ผ่านการตรวจ/ไม่ได้
มาตรฐาน
 ข้อบกพร่องที่สิบ คือ ถังดับเพลิง/อุปกรณ์ดับเพลิง ไม่พร้อมใช้งาน
 ข้อบกพร่องที่สิบเอ็ด คือ ทางเดิน/Gang way/บันไดชารุด
 ข้อบกพร่องที่สิบสอง คือ นั่งร้านไม่ผ่านการตรวจ/ไม่ปลอดภัย
 ข้ อ บกพร่ อ งที่ สิ บ สาม คื อ เครื่ อ งจั ก รไม่ มี ก าร์ ด /ระบบป้ อ งกั น
อันตราย
 ข้อบกพร่องที่สิบสี่ คือ ไฟแสงสว่างไม่เพียงพอ
ทั้งนี้ห ากพบพนัก งานที่ไม่ป ฏิบั ติตามกฎระเบี ย บ จะมีก ารตักเตือนหรือ มี
บทลงโทษตามความเหมาะสม

-

- เอกสารแนบที่ 2.30 หนั ง สื อ
แต่งตั้งคณะกรรมการและแผนงาน
ประจาปี 2562 ของคณะกรรมการ
ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้ อ มในการท างานและ
ตัวอย่างรายงานการประชุม
- เอ ก ส า รแ น บ ที่ 2 .3 2 แ บ บ
ราย งา น ก า รต รว จ ส อ บ ค ว า ม
ปลอดภัย
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9. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)
ปฏิบัติตามมาตรการโครงการปรับคุณภาพของเสียรวม ดังนี
9.12. กรณีที่ลาเลียงและป้อนวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภท LSSW
และ MLSW เข้ าหม้อเผาที่บ ริเวณ Riser Pipe โดยใช้คนงาน
ควรมีมาตรการดังนี้
- จุดที่ปฏิบัติงานควรเป็นจุดที่มีการระบายอากาศดี หรือมีพัด
ลมช่วยการระบายอากาศ

โครงการได้มีการดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดไว้ดังต่อไปนี้
- โครงการได้จัดให้จุดปฏิบัติงานป้อนวัสดุที่ไม่ใช้แล้วบริเวณ Riser Pipe
เป็นบริเวณเปิดโล่งมีลมพัด และอากาศถ่ายเทได้ดี อีกทั้งยังได้กั้นพื้นที่
เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน
- คนงานที่ปฏิบัติงานป้อนวัสดุที่ไม่ใช้แล้วบริเวณ Riser Pipe กาหนดให้
ใส่ชุดปฏิบัติงานที่รัดกุม เช่น ที่กรองฝุ่น รองเท้านิรภัย ถุงมือกันความ
- คนงานจะต้ อ งสวมชุ ด ที่ เหมาะสม รั ด กุ ม ใช้ เสื้ อ ผ้ า ที่ มี ร้อน ชุดกันความร้อน และหน้ากากป้องกันฝุ่นร้อน เป็นต้น
- คนงานต้ อ งสวมใส่ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คลอย่ า งน้ อ ย
คุณสมบัติระบายความร้อนได้ดี
ประกอบด้วยรองเท้าหุ้มส้น หมวกแข็ง ถุงมือ
- คนงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อย่าง - ในบริเวณที่ปฏิบัติงานแต่ละจุดจัดให้มีพนักงานอย่างน้อย 2 คน
- โครงการจัดกะการทางานของพนักงาน โดยกาหนดกะละ 8 ชั่วโมง แต่
น้อย ประกอบด้วยรองเท้าหุ้มส้น หมวกแข็ง ถุงมือ
- การท างานในแต่ ล ะจุ ด แต่ ล ะบริ เวณควรมี ค นงานอย่ า ง การป้ อ นของเสียส่วนใหญ่ จะทาการป้ อนในช่วงเวลาเดียวเท่า นั้น คือ
ระหว่างเวลา 7.30-16.30 น. ของแต่ละวัน
น้อย 2 คน
- จั ด ให้ มี ร ะยะเวลาท างานที่ เหมาะสม โดยควรให้ มี ก าร
สับเปลี่ยนอย่างน้อย 3 กะต่อวัน
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-

- ภาพที่ 2.67 จุดปฏิบัติงานป้อนวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้วเปิดโล่งอากาศถ่ายเทและ
กั้นเป็นสัดส่วนชัดเจน
- ภาพที่ 2.60 พนักงานสวมใส่ชุดป้อง
กันความร้อน
- เอกสารแนบที่ 2.11 ส าเนาคู่ มื อ
วิธีการปฏิบัติงาน เรื่องมาตรฐานการ
ทางานในกระบวนการเผาปู น KW.1
(G-WI-KK0 0 1 ) (ก า ร ค ว บ คุ ม ก า ร
ป้องกันวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว)
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9. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)
9.13 มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการจัดการถังเก็บของเสียที่เป็น
ของเหลวดังนี้
- ถังเก็บของเสียที่เป็นของเหลว ออกแบบตามมาตรฐาน API 650 โดย
มีข้อกาหนดของวัสดุความดัน และอุณหภูมิ เป็นไปตาม ANSI B31.3
และ ANSI B31.4 สร้างอยู่บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในลานถังที่
ล้อมรอบด้วยคันกรีต (Bund Wall) ความกว้าง 15.3 เมตร ยาว 48.8
เมตร (แบ่งเป็น 3 พื้นที่ย่อย ความยาวพื้นที่ละประมาณ 16 เมตร) สูง
1 เมตร ความจุ 745 ลบ.ม. ถัดจาก Bund Wall ออกมาเป็นรั้วเหล็ก
โปร่งล้อมรอบ และคูระบายน้าโดยรอบ ทั้งนี้การจัดวางผังและระบบท่อ
เป็ น ไป ต า ม NFPA 3 0 : Flammable and Combustible Liquid
Code
- บริเวณลานถังกักเก็บอยู่ในพื้นที่เฉพาะห่างจากแหล่งความร้อนและ
ประกายไฟ
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- โครงการได้จัดให้ มีมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในการจัดการถั ง
เก็บของเสียที่เป็นของเหลว ดังนี้
- ปัจจุบันโครงการได้ดาเนินการสร้างถังเก็บของเสียที่เป็นของเหลว
ทั้งหมด 4 ถัง จากที่ได้รับความเห็นชอบทั้งหมด 12 ถัง ซึ่งอยู่ในตาม
มาตรการที่กาหนด และได้ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และเครื่องจักรให้
อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการรั่วไหล อีกทั้งยังจัดให้มี
การสร้างขอบกั้นคอนกรีต (Bund Wall) ความกว้าง 21.2 เมตร ยาว
28 เมตร สูง 1.4 เมตร ความจุ 432.88 ลบ.ม ซึ่งเพี ย งพอในการ
รองรับ ของเหลว กรณีเกิดเหตุรั่ว หกล้น ของถังเก็บของเสียที่เป็น
ของเหลวทั้ง 4 ถัง รวมถึงจัดให้ มีรั้วเหล็ก โปร่งล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน
บริเวณพื้นที่ นอกจากนี้บริเวณด้านนอกรั้วยังจัดให้มีรางระบายน้า
และบ่อดักไขมันอีกด้วย
- บริเวณลานถังกักเก็บอยู่ห่างจากสายการผลิตหลักประมาณ 1,200
เมตร และมี ก ารติ ด ตั้ งป้ า ยเตื อ นห้ า มสู บ บุ ห รี่ แ ละห้ า มท าให้ เกิ ด
ประกายไฟ

-

- ภาพที่ 2.28 ตะแกรงดักขยะและ
บ่ อ ดัก ไขมัน บริเวณถั งกัก เก็บ ของ
เสียที่เป็นของเหลว
- ภาพที่ 2.68 สภาพบริเวณถังกัก
เก็ บ ของเสี ย ที่ เป็ น ของเหลวและ
Bund Wall รอบถังกักเก็บ
- ภาพที่ 2.69 ป้ า ยเตื อ นห้ า มสู บ
บุ ห รี่ แ ละท าให้ เกิ ด ป ระกายไฟ
บ ริ เว ณ ถั งเก็ บ ข อ งเสี ย ที่ เป็ น
ของเหลว
- ภาพที่ 2.70 ที่พักสูบบุหรี่บริเวณ
ถังเก็บของเสียที่เป็นของเหลว
- ภาพที่ 2.71 Lay out Area SF
Plant KW. บริเวณถังเก็บของเสียที่
เป็นของเหลว
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รายละเอียดการปฏิบัติ

9.ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่
สามารถปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

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

-

- ภาพที่ 2.72 Sensor จั บ ความ
ร้อ นบริเวณถั งเก็บ ของเสี ย ที่ เป็ น
ของเหลว
- ภาพที่ 2.73 หั วฉี ด และระบบ
หัวกระจายน้า-โฟม บริเวณถังเก็บ
ของเสียที่เป็นของเหลว

- อุปกรณ์ที่ใช้ในบริเวณลานถังเก็บของเสียที่เป็นของเหลวไวไฟ - โครงการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในบริเวณลานเก็บ ของเสียที่เป็นของเหลวไวไฟ
เป็นชนิด Explosion Proof ตาม NFPA 70 โดยอยู่ระดับ EX D เป็ น ชนิ ด Explosion Proof ตาม NFPA 70 โดยอยู่ ร ะดั บ EX D LL C T6
LL C T6 ตามมาตรฐาน IEC (International Electrotechnical ตามมาตรฐาน IEC กาหนด
Commission Standards for Hazardous Locations)

-

- ภาพที่ 2.74 ถังเก็บ โฟมบริเวณ
ถังกักเก็บของเสียที่เป็นของเหลว
- ภาพที่ 2.75 ถั งดับ เพลิงมื อ ถื อ
ภายในบริ เ วณ ต่ า งๆรอบพื้ น ที่
โครงการ

9.14 มีระบบดับเพลิงติดตั้งที่บ ริเวณลานถัง และบริเวณติดตั้ง
เครื่องจักรสาหรับสูบถ่าย ดังนี้
- ระบบดับเพลิงด้วยโฟม เป็นไปตาม NFPA 11 : Standard for
Low Expansion Foam และมี ถั งเก็ บ โฟมขนาดความจุ 500
ลิตร จานวน 2 ถัง สาหรับใช้ดับเพลิงที่เกิดบริเวณถังเก็บของเสีย
ที่เป็นของเหลว

โครงการได้มีการดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดไว้ดังนี้
- โครงการได้มีการติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยโฟมบริเวณถังเก็บของเสียที่เป็น
ของเหลว โดยขนาดความจุ 700 ลิตร อีกทั้งมี Mobile Foam จานวน 2 ถัง
ขนาดรวม 240 ลิตร ซึ่งเพียงพอสาหรับใช้ดับเพลิงกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน บริเวณ
ถั งเก็ บ ของเสีย ที่ เป็ น ของเหลว นอกจากนี้ ยังมี รถดับ เพลิงประจ าโครงการ
เตรียมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

-

- ภาพที่ 2.74 ถังเก็บ โฟมบริเวณ
ถังกักเก็บของเสียที่เป็นของเหลว
- ภาพที่ 2.76 ระบบดับเพลิงด้วย
โฟมแบบเคลื่อนย้ายได้
- ภาพที่ 2.77 รถดับเพลิงประจา
โครงการ

- ติดตั้งหัวฉีดน้า-โฟม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว ที่บริเวณ - 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 เวณ
ถังเก็บของเสียที่เป็นของเหลว
ถังเก็บของเสียที่เป็นของเหลว

-

- ภาพที่ 2.73 หั ว ฉี ด และระบบ
หัวกระจายน้า-โฟม บริเวณถังเก็บ
ของเสียที่เป็นของเหลว

- มีระบบตรวจจับเพลิงไหม้ติดตั้งในบริเวณลานถัง ประกอบด้วย
Heat Detector, Flame Detector ซึ่งจะส่งสัญญาณเตือนไปยัง
ศูนย์ควบคุมการผลิต (CCR) และห้อ งควบคุมของระบบถั งเก็บ
ของเสียที่เป็นของเหลว

- มีระบบหัวกระจายน้า/โฟม ติดตั้งบริเวณเครื่องสูบ และบริเวณ - มีการติดตั้งหัวกระจายน้า/โฟม บริเวณที่จอดรถบรรทุกขนส่งของเสียที่เป็น
ที่จอดรถบรรทุกขนส่งของเสียที่เป็นของเหลว
ของเหลว
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9. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)
- มีระบบ Water Spray เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 15 : Standard
for Water Spray Fixed System for Fire Protection โดยมีระบบ
พ่นน้ารอบถังเก็บของเสียที่เป็นของเหลวทุกถัง เพื่อลดความร้อนกรณี
ที่เกิดเพลิงไหม้บริเวณใกล้เคียง
- มีเครื่องสูบน้าดับเพลิง สามารถสูบได้ 200 แกลลอน/นาที แรงดันน้า
11 บาร์ จานวน 1 เครื่อง
- มีเครื่องสูบน้าดับเพลิงขนาด 750 แกลลอน/นาที แรงดันน้า 7 บาร์
จานวน 1 เครื่อง
- มีเครื่อ งสูบ น้าดับ เพลิงขนาด 1,000 แกลลอน/นาที แรงดั นน้า 7
บาร์ จานวน 1 เครื่อง

9.15 มีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการสูบถ่าย ดังนี้
- ตรวจสอบสภาพท่อสาหรับขนถ่ายของเสีย ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้
งาน
- จัดพนักงานควบคุมดูแลการสูบถ่ายของเสียที่เป็นของเหลวเข้าสู่ถัง
กักเก็บให้มกี ารปฏิบัติงานอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอน ทั้งการต่อ
ท่อ การต่อสายดิน เป็นต้น
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- มีก ารติดตั้งระบบ Water Spray เป็ นไปตามมาตรฐาน NFPA 15 :
Standard for Water Spray Fixed System for Fire Protection
โดยมีระบบพ่นน้ารอบถังเก็บของเสียที่เป็นของเหลวทุกถัง เพื่อลดความ
ร้อนกรณีที่เกิดเพลิงไหม้บริเวณใกล้เคียง
- โครงการได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้าดับเพลิงประจาจุดต่างๆ ของพื้นที่
โครงการ ดังต่อไปนี้
1. เครื่องสูบน้าดับเพลิงขนาด 1000 แกลลอน/นาที แรงดัน 16 บาร์
บริเวณบ่อพักน้าซีเมนต์ขาว
2. เครื่อ งสูบ น้าดับ เพลิงขนาด 750 แกลลอน/นาที แรงดัน 7 บาร์
บริเวณอาคารกระจายสินค้า
3. เครื่องสูบน้าดับเพลิ งขนาด 400 แกลลอน/นาที แรงดัน 14 บาร์
บริเวณอาคารประปาเขาวง
4. เครื่อ งสูบ น้าดับ เพลิงขนาด 660 แกลลอน/นาที แรงดัน 4 บาร์
บริเวณอาคารหม้อบดซิเมนต์ 3
- โครงการได้กาหนดมาตรการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการสูบถ่าย
อย่างถูกต้องทุกขั้นตอนอย่างครบถ้วน ตามคู่มือ วิธีการ เรื่อง การจัดการ
เหตุฉุกเฉิน (PM 047) โดยได้ดาเนินการต่างๆ เช่น
1. มีการตรวจสอบสภาพท่อสาหรับขนถ่ายของเสีย ให้อยู่ในสภาพดี
พร้อมใช้งานตลอดเวลา
2. ได้จัดพนักงานควบคุมดูแลการสูบถ่ายของเสียที่เป็นของเหลวเข้าสู่
ถัง กักเก็บให้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอน ทั้งการต่อ
ท่อ การต่อสายดิน เป็นต้น
โดยประจาปี 2562 ได้วางแผนการซ้อมในเดือนสิงหาคม 2562 และ
ล่า สุ ด ได้ท าการซ้ อ มระงับ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น และ AQ รั่ว ไหลที่ S/F
Plant เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

-

- ภ าพ ที่ 2.73 หั วฉี ด และระบ บ หั ว
กระจายน้า-โฟม บริเวณถังเก็บของเสีย ที่
เป็นของเหลว

-

- ภ าพที่ 2.78 เครื่ อ งสู บ น้ าดั บ เพลิ ง
บริเวณบ่อพักน้าซีเมนต์ขาว
- ภาพ ที่ 2.79 เครื่ อ งสู บ น้ าดั บ เพ ลิ ง
บริเวณโรงผลิตถุงกระดาษ
- ภ าพที่ 2.80 เครื่ อ งสู บ น้ าดั บ เพลิ ง
บริเวณประปา
- ภ าพที่ 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 2562
- เอกสารแนบที่ 2.29 สาเนาใบขออนุมัติ
จั ดฝึก อบรมด้า นอาชีว อนามัย และความ
ปลอดภัย ประจาปี 2562
- ภาพที่ 2.82 สภาพท่อสูบถ่ายของเสีย
- เอกสารแนบที่ 2.40 รายงานการซ้อ ม
แผนฉุ ก เฉิ น และอพยพ กรณี สารเคมี ห ก
รั่วไหลที่ SF Plant
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9. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)

รายละเอียดการปฏิบัติ

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

9.16 มีมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบจากการรั่วไหลของของ
เสียที่เป็นของเหลว ดังนี้
- จัดเตรียมฝุ่น Raw Meal หรือวัสดุดูดซับ เช่น ผ้า ไว้ในบริเวณใกล้ลาน
ถังเก็บของเสียที่เป็นของเหลว ในกรณีที่เกิดการหกรั่วไหลใช้วัสดุที่เตรียม
ไว้ดูดซั บ สารที่ รั่ว ไหล จากนั้น เก็บ กวาดใส่ถุ งหรือ ภาชนะ กรณี Raw
Meal นาไปผสมในกองวัตถุดิบ กรณีใช้ผ้านาใส่ถุงนาไปกาจัดโดยเผาใน
หม้อเผาปูน
- มีบ่อดักไขมันระหว่างคูระบายน้ารอบลานถัง กับระบบระบายน้าของ
โรงงานปู นเพื่ อ ป้ อ งกัน กรณี ใดๆ ที่มี ก ารหกรั่วไหลของของเสีย ที่ เป็ น
ของเหลวนอก Bund Wall ลงสู่คูระบายน้า

- โครงการได้กาหนดมาตรการเพื่อ ป้ อ งกันและลดผลกระทบจากการ
รั่วไหลของของเสียที่เป็นของเหลวตามคู่มือวิธีการ เรื่อง การจัดการเหตุ
ฉุกเฉิน (PM047) โดยได้ดาเนินการต่างๆ เช่น
- มีการจัดเตรียมฝุ่น Raw Meal ไว้ในบริเวณใกล้ลานถังเก็บ ของเสีย ที่
เป็นของเหลว และในกรณีที่เกิดการหกรั่วไหลให้ใช้วัสดุที่เตรียมไว้ดูดซับ
สารที่รั่วไหล จากนั้ นเก็บ กวาดใส่ถุงหรือภาชนะแล้วนาไปผสมในกอง
วัตถุดิบ

-

- ภาพที่ 2.84 ถังรอมีลดูดซับ บริเวณ
ลานถังกักเก็บของเสียที่เป็นของเหลว
- เอกสารแนบที่ 2.33 ส าเนาคู่ มื อ
วิธีก าร เรื่อ ง การจั ด การเหตุ ฉุ ก เฉิ น
(PM047)

- โครงการมีบ่อดักไขมันระหว่างคูระบายน้ารอบลานถัง กับระบบระบาย

-

- ภาพที่ 2.28 ตะแกรงดั ก ขยะและ
บ่อดักไขมันบริเวณถังกักเก็บของเสีย
ที่เป็นของเหลว

9.17 บริเวณลานถังกักเก็บของเสีย ที่เป็นของเหลวหากเกิดการรั่วไหล
ดาเนินการดังนี้
- กั้นแยกบริเวณที่มีการรั่วไหลโดยทันทีอย่างน้อย 25-30 เมตรโดยรอบ
และห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว
- ห้ามแตะต้องหรือเดินผ่านไปบนของเสียที่เป็นของเหลว
- ป้องกันไม่ให้ของเสียที่เป็นของเหลวนั้นไหลลงสู่ท่อระบายน้า
- ดูดซับของเสียที่เป็นของเหลวด้วยฝุ่น Raw Meal ทราย ผ้าซับน้ามัน
สารอื่นที่ไม่ติดไฟโดยเร็ว

- โครงการได้กาหนดมาตรการ ในกรณีเกิดการรั่วไหลที่บริเวณลานถังกัก
เก็บของเสียที่เป็นของเหลว เช่น
1. กั้ น แยกบริ เวณที่ มี ก ารรั่ ว ไหลโดยทั น ที อ ย่ า งน้ อ ย 25-30 เมตร
โดยรอบและห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว
2. ห้ามแตะต้องหรือเดินผ่านไปบนของเสียที่เป็นของเหลว
3. ป้องกันไม่ให้ของเสียที่เป็นของเหลวนั้นไหลลงสู่ท่อระบายน้า
4. ดูดซับของเสียที่เป็นของเหลวด้วยฝุ่น Raw Meal ทราย ผ้าซับน้ามัน
สารอื่นที่ไม่ติดไฟโดยเร็ว

-

- ภาพที่ 2.68 สภาพบริเวณถังกักเก็บ
ของเสี ย ที่ เป็ น ของเหลวและ Bund
Wall รอบถังกักเก็บ
- ภาพที่ 2.84 ถังรอมีลดูดซับ บริเวณ
ลานถังกักเก็บของเสียที่เป็นของเหลว
- เอกสารแนบที่ 2.33 ส าเนาคู่ มื อ
วิธีก าร เรื่อ ง การจั ด การเหตุ ฉุ ก เฉิ น
(PM047)
- เอกสารแนบที่ 2.34 สรุปแผนการ
ซ้ อ มสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ประจ าปี
2562
- เอกสารแนบที่ 2.40 รายงานการ
ซ้ อ มแผนฉุ ก เฉิ น และอพยพ กรณี
สารเคมีหกรั่วไหลที่ SF Plant

น้าของโรงงานปูนซีเมนต์เพื่อป้องกันกรณีใดๆ ที่มีการหกรั่วไหลของของ
เสียที่เป็นของเหลวนอก Bund Wall ลงสู่คูระบายน้า

โดยประจาปี 2562 ได้วางแผนการซ้อ มในเดือ นสิงหาคม 2562
และล่าสุดได้ทาการซ้อมระงับสถานการณ์ฉุกเฉินและ AQ รั่วไหลที่ S/F
Plant เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561

STL-KW : January-June 2019

2-46

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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มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติ

9. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)

9.18 มีแ ผนรองรับ สถานการณ์ฉุก เฉินกรณีถังเก็บของเสียที่เป็ น - โครงการได้ จั ด ท าแผนรองรั บ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น และได้ ด าเนิ น การตาม
แผนการซ้อมสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีถังเก็บของเสียที่เป็นของเหลวเกิดไฟไหม้
ของเหลวเกิดรั่วไหลหรือไฟไหม้
และจัดการฝึกซ้อมเป็นประจาทุกปี โดยประจาปี 2562 ได้วางแผนการซ้อมใน
เดือนสิงหาคม 2562 และล่าสุดได้ทาการซ้อมระงับสถานการณ์ฉุกเฉินและ AQ
รั่วไหลที่ S/F Plant เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่
สามารถปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

-

- เอกสารแนบที่ 2.34 สรุป แผนการ
ซ้ อ มสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ประจ าปี
2562
- เอกสารแนบที่ 2.40 รายงานการ
ซ้ อ มแผนฉุ ก เฉิ น และอพยพ กรณี
สารเคมีหกรั่วไหลที่ SF Plant

- โครงการได้ทาการติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียงที่เป็นแหล่งกาเนิดเสียงดังโดยใช้การ
ปิ ดครอบที่บ ริเวณเครื่อ งกังหั นไอน้าและเครื่อ งก าเนิดไฟฟ้ าตามที่มาตรการ
กาหนด
- โครงการจั ด ให้ มี ป้ า ยเตื อ นบริ เวณที่ เสี ย งดั งเกิ น กว่ า 90 dB(A) พร้อ มทั้ ง
ก าหนดให้ พ นั ก งานที่ เข้ า ปฏิ บั ติ งานต้ อ งสวมใส่ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น เสี ย งขณะ
ปฏิบัติงานทุกครั้ง
9.21 จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคลให้กับพนักงานที่มี - โครงการจั ดเตรียมอุ ป กรณ์ ป้ อ งกันอั นตรายให้ กับ พนัก งานที่จ ะปฏิบั ติงาน
การทางานในบริเวณที่มีเสียงดัง
บริเวณโครงการ WHG โดยใช้ร่วมกับ โรงงานปูนซีเมนต์ รวมทั้งได้จัด จุดจ่า ย
อุปกรณ์ลดเสียงภายในเขตการผลิต
9.22 มีก ารติดตั้งฉนวนกันความร้อ นบริเวณอุ ป กรณ์ ต่างๆ ของ - โครงการจั ด ตั้ งฉนวนความร้อ นที่ อุ ป กรณ์ ที่ เป็ น แหล่งก าเนิ ด เพื่ อ ป้ อ งกั น
หน่วยผลิตไฟฟ้าที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 54 องศาเซลเซียส
อันตรายที่เกิดจากความร้อนต่อผู้ปฏิบัติงาน

-

- ภ า พ ที่ 2 .3 4 อุ ป ก ร ณ์ ค ร อ บ
แหล่งกาเนิดที่ก่อให้เกิดเสียงดัง

-

- ภาพที่ 2.36 ป้ายเตือนบริเวณที่ต้อง
สวมใส่อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั นอั น ตรายส่ ว น
บุคคล
- ภาพที่ 2.37 Stock อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล

-

- ภาพที่ 2.85 ฉนวนกั น ความร้ อ น
เครื่องจักรบริเวณโครงการ WHG

9.23 จั ดให้ มีแผนผังขั้นตอนการปฏิบั ติก ารขณะเกิดเหตุฉุ กเฉิ น - โครงการมีการจั ดเตรีย มขั้ นตอนการปฏิบั ติงานขณะเกิดเหตุฉุก เฉิ นภายใน
ภายในพื้นที่โรงงาน เช่น เพลิงไหม้ สารเคมีหกรั่วไหล การระเบิด พื้ นที่ โรงงาน เช่ น เพลิ งไหม้ สารเคมีห กรั่ว ไหล การระเบิ ด เป็ น ต้น เพื่ อ ให้
ฯลฯ พร้อมทั้งแจ้งให้พนักงานปฏิบัติตามขั้นตอน
พนักงานปฏิบัติงานตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง

-

- เอกสารแนบที่ 2.33 ส าเนาคู่ มื อ
วิ ธี ก าร เรื่ อ งการจั ด การเหตุ ฉุ ก เฉิ น
(PM047)

ปฏิบัติตามมาตรการโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานฯ
9.19 มีอุ ป กรณ์ ลดระดับ เสีย งที่แ หล่งก าเนิด เช่น การปิ ดครอบ
(Encapsulate) โดยเฉพาะเครื่อ งกั งหั น ไอน้ าและเครื่อ งก าเนิ ด
ไฟฟ้า
9.20 จัดให้มีป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดังเกินกว่า 90 dB(A) พร้อม
กาหนดให้มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังอย่างเคร่งครัด
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่
สามารถปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

- โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความ
เป็นไปได้ในการก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม หากโครงการก่อสร้าง
Gasifier จะด าเนิ น การติ ด ตั้ ง ระบบตรวจจั บ ก๊ า ซ (Gas Detector) บริ เวณ
Gasifier เพื่อป้องกันอันตรายหากเกิดเหตุฉุกเฉินไปพร้อมกันด้วย
- โครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่า งศึกษาความ
เป็นไปได้ในการก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม เมื่อการก่อสร้างอาคาร
แล้ ว เสร็ จ โครงการจะติ ด ตั้ งเครื่อ งดั บ เพลิงมื อ ถื อ บริเวณอาคารเก็ บ กอง
เชื้อเพลิง RDF และตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอย่างสม่าเสมอ

-

-

-

-

- โครงการได้มีพื้ นที่สี เขี ย วทั้ งหมดประมาณ 262 ไร่ หรือ คิดเป็ น ประมาณ
21.2% ของพื้นที่โรงงานปูนซีเมนต์เทาเขาวง (1,232 ไร่) โดยโครงการมีการ
ว่าจ้างผู้รับเหมาในการความสะอาด ตัดแต่งกิ่ง ดูแลสวนหย่อม พื้นที่สีเขียว
และต้ น ไม้ ต่ า งๆ โดยต้ น ไม้ ที่ ป ลู ก ได้ แ ก่ อโศกอิ น เดี ย ประดู่ บ้ า น ตี น เป็ ด
ตะแบก ทองหลาง สาโรง ตะคร้า มะขามป้อม มะกัก กระถินณรงค์ เป็นต้น
ให้อยู่ในสภาพสวยงามและเจริญเติบโต ซึ่งทางโครงการได้ทาการปลูกต้นไม้
เพิ่มเติมเป็นประจาทุกๆ ปี เพื่อซ่อมแซมในส่วนที่เสียหายหรือตาย

-

- ภาพที่ 2.2 การปลู ก ต้ น ไม้
และพื้นที่สีเขียวภายในโรงงาน

รายละเอียดการปฏิบัติ

9. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)
ปฏิบตั ิตามมาตรการโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานฯ โดยใช้เชือเพลิงแข็งทดแทน ดังนี
9.24 ติดตั้งระบบตรวจจับก๊าซ (Gas Detector) บริเวณ Gasifier

9.25 ติดตั้งเครื่องดับเพลิงมือถือ บริเวณอาคารเก็บกองเชื้อเพลิง RDF

10. ด้านสุนทรียภาพ
10.1 จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ประดับต่างๆ เพื่อความสวยงามกลมกลืน
กัน โดยมีพื้นที่สีเขียวทั้งหมดประมาณ 129 ไร่ หรือคิดเป็น 21.2% ของ
พื้น ที่ โรงงานปู นซี เมนต์เทาเขาวง (60 ไร่) โดยต้น ไม้ ที่ป ลูก ได้แ ก่ อโศก
อินเดีย ประดู่บ้าน ตีนเป็ด ตะแบก ทองหลาง สาโรง ตะคร้า มะขามป้อม
มะกัก กระถินณรงค์ เป็นต้น
10.2 ให้มีการดูแลและบารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่สีเขียวให้เจริญเติบโต
อยู่เป็ นประจ า และในกรณี ที่ต้นไม้ได้รับความเสีย หายหรือ ตาย โรงงาน
ปูนซีเมนต์เขาวงจะทาการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์
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11. ด้านความเสี่ยงและอันตรายร้ายแรง
ปฏิบัติตามมาตรการโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานฯ
11.1 มีการตรวจเช็คระดับน้าใน Boiler อย่างสม่าเสมอ
11.2 เมื่อพบว่าระดับน้าในหม้อน้าต่ากว่าปกติ ให้ทาการ Shut Down แล้วปล่อยให้ Boiler
เย็นตัวลงช้าๆ จนถึงระดับอุณหภูมิปกติจึงจะเติมน้าเข้าไป
11.3 มี ก ารตรวจสอบการท างานของ Safety Valve, Release Valve, Bypass Steam
System ฯลฯ เป็นประจา
11.4 ไม่ควรเดินเครื่องที่มีความดันสูงติดต่อกันเป็นเวลานาน
11.5 ไม่ควรเดินเครื่อง Boiler ที่ระดับน้าต่าเพื่อสร้างความดันสูง
11.6 มีการตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าอยู่เสมอ
11.7 มีการทดสอบอุปกรณ์เตือนทางไฟฟ้าเป็นประจา
11.8 ห้าม Closed Circuit หากพบว่ามี Fault ค้างอยู่โดยเด็ดขาด
11.9 มีการตรวจสอบพาหะที่ทาให้เกิดการลัดวงจร

- ทางโครงการได้กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานการ
เดิ นเครื่อ งจั ก รการผลิต ไฟฟ้ า ให้ มีความปลอดภั ย
รวมถึงกาหนดให้มีการตรวจสอบระดับน้าและการ
ทางานของอุปกรณ์ต่างๆ เป็นประจา

-

- เอกสารแนบที่ 2.35 มาตรฐานการ
ทางานในกระบวนการ WHG

- ปัจจุบันโครงการรับวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและกากของ
เสีย ผ่านบริษัทจัดหา (Waste Management) โดย
ได้ก าหนดแนวทางและเงื่อ นไข ข้ อ ปฏิ บั ติ ในการ
จัดหาวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและของเสียที่เป็นของเหลวไว้
เป็ น เอกสารเพื่ อ ใช้ บั งคั บ กั บ บริ ษั ท ที่ ด าเนิ น การ
จัดส่งของเสียมาให้โครงการกาจัด รวมถึงได้จัดทา
คู่ มื อ ป ฏิ บั ติ ง าน เรื่ อ งก ารรั บ และก าจั ด ก าก
อุตสาหกรรมจากภายนอก (PM017) กรณีที่วัสดุที่
ไม่ใช้แล้วหรือของเสียที่เป็นของเหลวมีคุณสมบัติที่
ทางโครงการสามารถใช้ได้ จะมีการตอบรับเป็นลาย
ลักษณ์อักษร

-

- เอกสารแนบที่ 2.36 สาเนาเงื่อนไข
ข้ อ ปฏิ บั ติ ในการรับ วั ส ดุ ที่ ไม่ ใช้ แ ล้ ว
และกากของเสีย
- เอกสารแนบที่ 2.37 ส าเนาคู่ มื อ
วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ งาน เรื่อ งการรับ และ
กาจัดกากอุตสาหกรรมจากภายนอก
(PM 017)

12. มาตรการเฉพาะ
สาหรับโครงการปรับคุณภาพของเสียรวม
12.1 ก าหนดแนวทางและเงื่อนไข ข้อ ปฏิบั ติในการจัดหาวัสดุที่ไม่ใช้แ ล้วและของเสีย เป็ น
ของเหลว ดังนี้
1) วัสดุที่ไม่ใช้แล้วรวมถึงกากของเสียที่เป็นของแข็ง มีแนวทางจัดหา 2แนวทาง ดังนี้
- รับจากบริษัทจัดหา (Waste Management)
- รับจากผู้ผลิตหรือแหล่งเกิด (Waste Generator) โดยมีเงื่อนไข/ข้อปฏิบัติดังเอกสารแนบ 1
2) ของเสียที่เป็นของเหลวมีแนวทางจัดหา 2 แนวทาง ดังนี้
- รับ จากผู้จั ดหา (Waste Management) โดยแบ่ งเป็ น 2 กรณี คือ ผู้จั ดหาอยู่นอกพื้ นที่
โครงการ (ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อปฏิบัติดังเอกสารแนบ 1) กับผู้จัดหาที่อยู่ภายในพื้นที่
โครงการ (ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ข้อปฏิบัติ ดังเอกสารแนบ 2)
- รับจากโรงงานที่เป็นผู้ผลิตหรือแหล่งเกิด (Waste Generator) โดยต้องเป็นโรงงานในเครือ
ซิเมนต์ไทย หรือเป็ นโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 และต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไข ข้อปฏิบัติดังเอกสารแนบ 1
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- โครงการได้ให้คาแนะนาบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จัดหาวัสดุที่ไม่ ใช้แล้วและ
กากของเสีย ที่เป็ นของเหลวให้ แ ก่โครงการ ซึ่งได้แ ก่ บริษั ท เอส ซี ไอ
อีโค่ เซอร์วิสเซส จากัด ในการจัดทาแผนฉุกเฉินระหว่างการนาส่งวัสดุที่
ไม่ใช้แล้ว และของเสียที่เป็นของเหลวให้แก่โครงการ
- โครงการได้เตรียมแผนการช่วยเหลือไว้ หากมีการแจ้งการเกิดอุบัติเหตุ
กับรถขนส่งของเสียของโครงการ

-

- เอกสารแนบที่ 2.38 คู่มือขั้นตอน
การด าเนิ น งาน เรื่อ ง แผนป้ อ งกั น
ภัยฉุกเฉินระหว่างการขนส่ง

- โครงการได้กาหนดให้ผู้ข นส่งต้องมีการคลุมตาข่ายหรือผ้าใบ หรือสิ่ง
อื่ น ๆ ทุ ก ครั้ง ตั้งแต่ก่อ นออกจากแหล่งก าเนิด จนถึ งจุ ด กองเก็บ เพื่ อ
ป้องกันการหกล้นหรือฟุ้งกระจายระหว่างการขนส่ง

-

- ภาพที่ 2.86 รถขนส่งเชื้อเพลิงชีวมวลที่ปกคลุมด้วยผ้าใบ

2) บริษัทฯ ต้องควบคุมให้ผู้ขนส่ง ใช้ความเร็วของรถบรรทุกเชื้อเพลิงชีว - โครงการได้ดาเนินการแจ้งให้ผู้ขนส่งเชื้อเพลิงชีวมวลขับรถบรรทุกโดย
มวลไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และหากเข้ามาในเขตโรงงาน
ต้องขับด้วยความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และปฏิบัติตามกฎ
จราจรของโรงงานอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุภายในโครงการ

-

- ภาพที่ 2.47 ป้ า ยบอกเส้ น ทาง
จากัดความเร็วและสัญญาณจราจร
ภายในพื้นที่โรงงาน

12.2 ให้ คาแนะนาบริษั ทผู้ผลิตหรือ ผู้จั ด หาในการจัดเตรีย มแผนฉุ กเฉิ น
กรณี เกิ ด อุ บั ติ เหตุ การรั่ว ไหลหรื อ เพลิ งไหม้ แ ละมี ค วามพร้ อ มในการ
ดาเนินการเสมอ ในระหว่างการนาส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และของเสียที่เป็ น
ของเหลวให้แก่โครงการปรับคุณภาพของเสียรวม
12.3 ในกรณีที่รถขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หรือของเสียที่เป็ นของเหลว เกิด
อุบั ติเหตุนอกพื้นที่โรงงาน โครงการจะต้องให้ ความช่วยเหลือ เต็มที่ตาม
กาลังบุคคลากรและอุปกรณ์โดยเร็ว
สาหรับโครงการใช้เชือเพลิงชีวมวล
12.4 การขนส่ง
1) บริษัทฯ ต้องกาหนดให้ผู้ขนส่งต้องปกคลุมรถขนส่งเชื้อเพลิงชีวมวล
ด้วยตาข่าย หรือผ้าใบ หรือสิ่งอื่นๆทุกครั้ง ตั้งแต่ก่อนออกจากแหล่งกาเนิด
จนถึงจุดกองเก็บ เพื่อป้องกันการหกหล่นระหว่างการขนส่ง
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12. มาตรการเฉพาะ (ต่อ)
12.5. การกองเก็บ
1) บริษั ทฯ ต้อ งจัดให้ มีระบบป้ อ งกันฝุ่นเชื้อเพลิงชีวมวล โดยการ
ติด ตั้ง สแลนด์ (ตาข่ า ย) หรือ ปลูก ต้น ไม้ หรือ สิ่ งอื่ น ๆรอบบริเวณที่
จัดเก็บ พร้อมดูแลรักษาให้คงที่อยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันฝุ่นเชื้อเพลิง
ชีวมวลออกนอกบริเวณที่จัดเก็บ
12.6 การป้องกันอัคคีภัย
1) บริษัทฯ ต้องกาหนดให้บริเวณกองเก็บและป้อนเชื้อเพลิงชีวมวล
เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และให้ทาการขออนุญาตการทางาน
(Hot Work Permit) กรณีที่มีงานนั้นเป็นงานที่ก่อ ให้ เกิดประกายไฟ
โดยผู้ ป ฏิ บั ติ ง านจะต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารป้ อ งกั น ประกายไฟสั ม ผั ส กั บ
เชื้อเพลิงชีวมวล และจัดเตรียมเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือให้พร้อมก่อน
ลงมือปฏิบัติงาน
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- โครงการจั ด ให้ มี ร ะบบป้ อ งกั น ฝุ่ น โดยการปลู ก ต้ น ไม้ ร อบ
บริเวณที่กองเก็บ ซึ่งปัจจุบั นมีก ารปลูก ต้นสน ต้นอโศกอินเดีย
และยูคาลิป ตั ส เพื่ อ ป้ อ งกันฝุ่นเชื้อ เพลิงชีว มวลปลิวออกนอก
บริเวณที่กองเก็บเชื้อเพลิงชีวมวล รวมทั้งโครงการยังจัดให้มีการ
ปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่โดยรอบของโรงงานอีกด้วย

-

- ภ าพ ที่ 2.87 ระบ บ ป้ อ งกั น ฝุ่ น
เชื้อเพลิงชีวมวล

- โครงการมีการกาหนดให้บริเวณกองเก็บและป้อนเชื้อเพลิงชีว
มวล เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ซึ่งต้องทาการขออนุญาต
การท างาน (Hot Work Permit) ก่ อ นปฏิ บั ติ ง าน และได้
จัดเตรีย มถั งดับ เพลิงชนิดมือถื อ ไว้บ ริเวณพื้นที่ดั งกล่าวเพื่อ ให้
สามารถระงับ เพลิงไหม้ได้ทันในเบื้ อ งต้น กรณี มีเหตุเพลิงไหม้
เกิดขึ้น

-

- ภาพ ที่ 2.75 ถั ง ดั บ เพ ลิ ง มื อ ถื อ
ภายในบริเวณต่างๆรอบพื้นที่โครงการ
- เอกสารแนบที่ 2.38 คู่มือ ขั้ นตอน
การดาเนินงาน เรื่อง แผนป้องกันภัย
ฉุกเฉินระหว่างการขนส่ง
- เอกสารแนบที่ 2.39 ใบอนุญาตให้
ปฎิบั ติงานที่ก่อ ให้เกิดความร้อ นและ
ประกายไฟ (HOT WORK PERMIT)
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2) บริษัทฯ ต้องจัดให้มีป้ายห้ามก่อให้เกิดประกายไฟ หรือสูบ - โครงการจัดให้มีป้ายห้ามสูบบุหรี่และถังดับเพลิงที่ติดตั้ง ให้เห็นเป็นระยะๆ
ในบริเวณที่กองเก็บเชื้อเพลิงชีวมวล
บุหรี่ติดตั้งเป็นระยะๆ รอบบริเวณที่กองเก็บเชื้อเพลิงชีวมวล

-

- ภาพที่ 2.88 ป้ายห้ามสูบบุหรี่บริเวณที่กองเก็บ
เชื้อเพลิงชีวมวล

3) บริษัทฯ ต้องตรวจสอบรถดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิง ให้ - โครงการจั ดให้ มีอุ ป กรณ์ ดับ เพลิงโดยติ ดตั้งเครื่อ งดับ เพลิงชนิดมือ ถื อ ใน
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
บริเวณต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ มีการตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้
งานเป็นประจาทุกเดือน และจัดให้มีรถดับเพลิงประจาภายในพื้นที่โครงการ
เพื่อสามารถใช้ในการดับเพลิงได้ทันที กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ รวมทั้งสัญญาณ
เตือนภัยและเครื่องดักจับควัน (Smoke Detector) บริเวณต่างๆ ภายในพื้นที่
โครงการ เพื่ อ เป็ น การเตื อ นภั ย ให้ ทุ ก ฝ่ า ยรั บ ทราบ เพื่ อ เตรี ย มรับ มื อ กั บ
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น

-

- ภาพที่ 2.75 ถั งดับ เพลิงมือ ถื อ ภายในบริเวณ
ต่างๆรอบพื้นที่โครงการ
- ภาพที่ 2.77 รถดับเพลิงประจาโครงการ
- ภาพที่ 2.89 ท่อรับน้าและสายจ่ายน้าดับเพลิง
ภายในโครงการ
- ภาพที่ 2.90 สัญญาณเตือนภัยและเครื่องดักจับ
ควัน (Smoke Detector) บริเวณอาคาร CCR

นอกจากมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กาหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว ด้วยความตระหนักในการรักษา ไว้
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ดีโรงงานยังได้ดาเนินการด้านอื่นๆเพิ่มเติมจากที่มาตรการกาหนด ได้แก่
- โครงการได้จัดให้มีจุดชาระล้างในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน บริเวณที่มีความเสี่ยงภายในส่วนต่างๆ ในโรงงานเช่น บริเวณถังเก็บของเสียที่เป็นของเหลว บริเวณ
จุดป้อนวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เป็นต้น ดังภาพที่ 2.91
- โครงการได้จัดให้มีการจัดสร้างห้องสมุดไว้และระบบ Internet เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับพนักงานทุกคนได้ใช้บริการ
ดังภาพที่ 2.92
- โครงการได้จัดให้มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ภายในโครงการ เพื่อให้เป็นความรู้แก่พนักงาน ดังภาพที่ 2.93
- โครงการได้ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการทางานโดยติดป้าย/บอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย รวมทั้งได้จัดตั้งโครงการได้แก่
- โครงการ “Think Safe Work Safe”
- โครงการได้จัดกิจกรรม Safety Talk สัญจร
- โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) และ โครงการ "เช้านี้ที่โรงปูน" ผ่านกิจกรรมสังเกตการทางานเพื่อเป็นช่องทางในการ
สื่อสารวิธีการทางานอย่างปลอดภัย ให้กับทั้งพนักงานโรงงานและคู่ธุรกิจ
STL-KW : January-June 2019
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2.2 ภาพถ่ายการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริเวณลาเลียงลิกไนต์

บริเวณไซโลปูนเม็ด

บริเวณ PH Boiler และ Preduster

บริเวณ Preduster ของ AQC Boiler

ภาพที่ 2.1 สายพานลาเลียงระบบปิดบริเวณต่างๆ ภายในโรงงาน

หน้าอาคาร WHG

กองเก็บเชือเพลิงชีวมวล

บริเวณถังเก็บของเสียที่เป็นของเหลว

หน้าอาคาร CCR

ภาพที่ 2.2 การปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโรงงาน
STL-KW: January-June 2019
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บริเวณประตู 4

หน้าอาคารพัสดุ

ภาพที่ 2.2 (ต่อ) การปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโรงงาน

ภาพที่ 2.3 สภาพถนนภายในพื้นที่โครงการที่เป็นถนนคอนกรีต

STL-KW: January-June 2019
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ภาพที่ 2.4 รถดูดฝุ่นประจาโรงงาน

ภาพที่ 2.5 การฉีดพรมน้าบริเวณการทากองวัตถุดิบและเชื้อเพลิง

Preduster ของหม้อเผา

กองเก็บเชือเพลิงชีวมวล

ภาพที่ 2.6 เครื่องดักฝุ่นแบบถุงกรอง (Bag Filter)

STL-KW: January-June 2019
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ชุดหม้อเผา บริเวณหม้อเผา

ภาพที่ 2.7 เครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์
(Electrostatic Precipitator)

ชุดหม้อเผา และ Raw Mill

ภาพที่ 2.8 เครื่องดักฝุ่นแบบถุงกรอง
(Bag Filter)

ภาพที่ 2.9 กล้องวงจรปิดเพื่อสังเกตความเข้มข้นของฝุ่นจาก
ปลายปล่องหม้อเผาภายในห้องควบคุมการผลิต

ภาพที่ 2.10 จอแสดงผลการติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่นที่ระบายออกจากปล่องหม้อเผา
(CEMs) เพื่อการควบคุมปริมาณฝุ่นให้อยู่ในเกณฑ์ที่กาหนด ภายในห้อง
ควบคุมการผลิต

STL-KW: January-June 2019
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ภาพที่ 2.11 Spare Part ของระบบป้อนเชื้อเพลิง

ภาพที่ 2.12 IKN Clinker Cooler

ขดลวดสารอง

ถุงกรองฝุ่นสารอง

ภาพที่ 2.13 Spare Part ของเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์และถุงกรองฝุ่น

STL-KW: January-June 2019
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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 2019
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ระบบบาบัดไอสารอินทรีย์

ภาพที่ 2.18 ถังเก็บของเสียที่เป็นของเหลวและระบบบาบัดไอสารอินทรีย์

ภาพที่ 2.19 บ่อบาดาลตีนโนน
ขนาด 2,000 ลบ.ม.

STL-KW: January-June 2019

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 2019
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ภาพที่ 2.25 รางระบายน้าฝนรอบพื้นที่โรงงาน

ภาพที่ 2.26 บ่อเกรอะ-บ่อซึม สาหรับบาบัด
น้าทิง้ จากสานักงาน

ภาพที่ 2.27 บ่อดักไขมันบริเวณโรงอาหาร

ตะแกรงดักขยะ

บ่อดักไขมัน

ภาพที่ 2.28 ตะแกรงดักขยะและบ่อดักไขมันบริเวณถังกักเก็บของเสียที่เป็นของเหลว
STL-KW: January-June 2019
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ภาพที่ 2.29 ปั๊มสูบน้าบริเวณลานถังเก็บของเสีย

ภาพที่ 2.30 หลังคาป้องกันน้าฝนบริเวณชุดดูดของเสียที่เป็นของเหลว

ภาพที่ 2.31 อาคารสาหรับกองเก็บถุงบรรจุของเสียที่เป็นของผสมระหว่างของแข็งกับของเหลว (MLSW)

ภาพที่ 2.32 รางระบายน้าภายในพื้นที่โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานฯ
STL-KW: January-June 2019
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ภาพที่ 2.33 บ่อพักน้าเสียภายในพื้นที่โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานฯ

ภาพที่ 2.34 อุปกรณ์ครอบแหล่งกาเนิดที่ก่อให้เกิดเสียงดัง

ภาพที่ 2.35 Casing หุ้มชุด Hammering Equipment ในหม้อไอน้า
STL-KW: January-June 2019
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บริเวณถังเก็บของเสียที่เป็นของเหลว

บริเวณอาคาร WHG

บริเวณกองเก็บเชือเพลิงชีวมวล

บริเวณอาคารหม้อเผา

บริเวณอาคารหม้อบดลิกไนต์

ภาพที่ 2.36 ป้ายเตือนบริเวณที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

STL-KW: January-June 2019
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ปลั๊กอุดหู

รองเท้านิรภัย

หน้ากากกรองฝุ่น

หน้ากากกรองฝุ่น

ถุงมือผ้า

ภาพที่ 2.37 Stock อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

STL-KW: January-June 2019
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ภาพที่ 2.38 ถังขยะแยกประเภทและป้ายรณรงค์การคัดแยกขยะภายในโรงงาน

ภาพที่ 2.39 การขับขี่อย่างปลอดภัย (Walk Rally)

ภาพที่ 2.40 อาคารเก็บแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว
STL-KW: January-June 2019

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 ภาพที่ 2.45 การป้อนกากของเสียเข้า Riser Pipe
ที่เป็นของเหลว

STL-KW: January-June 2019

2-67

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

ภาพที่ 2.46 ลานจอดรถคลุมผ้าใบและรถบรรทุกที่ปิดคลุมด้วยผ้าใบ

ภาพที่ 2.47 ป้ายบอกเส้นทาง จากัดความเร็ว และสัญญาณจราจรภายในพื้นที่โรงงาน
STL-KW: January-June 2019
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ภาพที่ 2.47 (ต่อ) ป้ายบอกเส้นทาง จากัดความเร็ว และสัญญาณจราจรภายในพื้นที่โรงงาน

ภาพที่ 2.48 ชุดป้องกันสารเคมีในรถขนส่ง
ของเสียที่เป็นของเหลว

STL-KW: January-June 2019

ภาพที่ 2.49 ถั ง ดั บ เพลิ ง และอุ ป กรณ์ กั้ น เขต
ประจ ารถขนส่ ง ของเสี ย ที่ เ ป็ น
ของเหลว
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ภาพที่ 2.50 วัสดุดูดซับระงับเหตุหกรั่วไหลประจารถขนส่งของเสียที่เป็นของเหลว

ภาพที่ 2.51 อุปกรณ์ล็อคล้อรถขนส่งของเสียที่เป็นของเหลว

ภาพที่ 2.52 ป้ายแสดงรายละเอียดการขนส่งของเสียที่เป็นของเหลว

STL-KW: January-June 2019
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ภาพที่ 2.53 ใบแสดงผลการวิเคราะห์คุณสมบัติ Waste

ภาพที่ 2.54 แบบบันทึกการเดินทางและตรวจสอบรถขนส่งของเสียที่เป็นของเหลว

ภาพที่ 2.55 การเข้าเยี่ยมชมโรงงานจากบุคคลภายนอก

STL-KW: January-June 2019
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ห้อง CCR

อาคารสานักงาน

พืนที่ส่วนผลิต

ภาพที่ 2.56 ระบบระบายอากาศเฉพาะที่

ภาพที่ 2.57 ห้องทางานที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ภาพที่ 2.58 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
STL-KW: January-June 2019
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ภาพที่ 2.58 (ต่อ) พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ภาพที่ 2.59 จุดจ่ายอุปกรณ์ลดเสียงภายในเขตการผลิต

ภาพที่ 2.60 พนักงานสวมใส่ชุดป้องกันความร้อน
STL-KW: January-June 2019
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ภาพที่ 2.61 ฉนวนปิดบังการแผ่รังสีความร้อน

ภาพที่ 2.62 สถานพยาบาลประจาโครงการ

ภาพที่ 2.63 รถพยาบาลประจาโครงการ
STL-KW: January-June 2019
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ภาพที่ 2.64 ตู้บริการน้าดื่มภายในโครงการ

ภาพที่ 2.65 ห้องน้าที่ถูกสุขลักษณะภายในโครงการ

ภาพที่ 2.66 รถรับส่งพนักงาน

STL-KW: January-June 2019
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ภาพที่ 2.67 จุดปฏิบัติงานป้อนวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเปิดโล่งอากาศถ่ายเทและกั้นเป็นสัดส่วนชัดเจน

ภาพที่ 2.68 สภาพบริเวณถังกักเก็บของเสียที่เป็นของเหลวและ Bund Wall รอบถังกักเก็บ

ภาพที่ 2.69 ป้ายเตือนห้ามสูบบุหรี่และทาให้เกิดประกายไฟบริเวณถังเก็บของเสียที่เป็นของเหลว
STL-KW: January-June 2019

2-76

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

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 2019
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ภาพที่ 2.73 (ต่อ) หัวฉีด และระบบหัวกระจายน้า-โฟม บริเวณถังเก็บของเสียที่เป็นของเหลว

ภาพที่ 2.74 ถังเก็บโฟมบริเวณถังกักเก็บของเสียที่เป็นของเหลว

บริเวณหม้อเผา

บริเวณอาคาร WHG

บริเวณหม้อเผา

บริเวณอาคาร WHG

ภาพที่ 2.75 ถังดับเพลิงมือถือภายในบริเวณต่างๆรอบพื้นที่โครงการ
STL-KW: January-June 2019
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บริเวณจุดป้อนวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

บริเวณอาคารพัสดุ

ภาพที่ 2.75 (ต่อ) ถังดับเพลิงมือถือภายในบริเวณต่างๆรอบพื้นที่โครงการ

ภาพที่ 2.76 ระบบดับเพลิงด้วยโฟม
แบบเคลื่อนย้าย

ภาพที่ 2.78 เครื่องสูบน้าดับเพลิงบริเวณ
บ่อพักน้าซีเมนต์ขาว

STL-KW: January-June 2019

ภาพที่ 2.77 รถดับเพลิงประจาโครงการ

ภาพที่ 2.79 เครื่องสูบน้าดับเพลิง
บริเวณโรงผลิตถุงกระดาษ
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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 ถังฝุ่นรอมีล บริเวณลานถังกักเก็บของเสียที่เป็นของเหลว

STL-KW: January-June 2019
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ภาพที่ 2.85 ฉนวนกันความร้อนเครื่องจักรบริเวณโครงการ WHG

ภาพที่ 2.86 รถขนส่งเชื้อเพลิงชีวมวลที่ปกคลุมด้วยตาข่าย

ภาพที่ 2.87 ระบบป้องกันฝุ่นเชื้อเพลิงชีวมวล

STL-KW: January-June 2019
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ภาพที่ 2.88 ป้ายห้ามสูบบุหรี่บริเวณที่กองเก็บเชื้อเพลิงชีวมวล

บริเวณถังเก็บของเสียที่เป็นของเหลว

บริเวณข้างโรงจอดรถดับเพลิง

บริเวณอาคาร WHG

บริเวณกองเชือเพลิงชีวมวล

ภาพที่ 2.89 ท่อรับน้าและสายจ่ายน้าดับเพลิงภายในโครงการ

ภาพที่ 2.90 สัญญาณเตือนภัย และเครื่องดักจับควัน (Smoke Detector) บริเวณอาคาร CCR
STL-KW: January-June 2019
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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 2019
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บริเวณจุดป้อนวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้ว

ภาพที่ 2.91 (ต่อ) จุดชาระล้างในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ภาพที่ 2.92 จัดสร้างห้องสมุดขึ้นเพื่อเป็นการพักผ่อนและเป็นแหล่งหาความรู้

ภาพที่ 2.93 บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆภายในโครงการ
STL-KW: January-June 2019
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ภาพที่ 2.93 (ต่อ) บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆภายในโครงการ

STL-KW: January-June 2019
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