Metrological Center
SCI ECO Services Company Limited
33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand
Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100
Calibration Telephone : +66 (0) 3627 3096 Fax : +66 (0) 3627 3100
www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com, calibrate@scg.com

รายงานผลการตรวจว ัดฝุ่นในสถานทีท
่ างาน (คูธ
่ ุรกิจ)
(Respirable Dust / Personal Sampling)
Report No. AA 19/0778-5

โรงงาน/บริษท
ั

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด (โรงงานเขาวง)

ทีอ
่ ยู่

28 หมู่ 4 ถ.หน ้าพระลาน-บ ้านครัว ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุร ี 18120

ว ันทีร่ ับต ัวอย่าง

04/12/63

เลขทีต
่ ัวอย่าง

AR20/26788

ว ันทีว่ เิ คราะห์

04 – 08/12/63

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ
ลาด ับที่

ตาแหน่งจุดตรวจว ัด

ว ัน/เดือน/ปี
ทีเ่ ก็บต ัวอย่าง

ค่ามาตรฐาน I

ผลการตรวจว ัด
3

(mg/m3)

(mg/m )

โซนเผาปูน (EIA)
18.

้ ที่ 1
พนักงานประจา Riser pipe ชัน
(คุณชาญ ส.)

30/11/63
(13:34 น. – 15:34 น.)

5
0.04

TEST REPORT
หมายเหตุ :

I. ค่ามาตรฐานทีใ่ ช ้มาจาก Limits for Air Contaminants of Occupational Safety and Health Administration
II. ตรวจวัดโดย Personal Pump Serial No. : 11403
III. วิธก
ี ารตรวจวัด : NIOSH Method 0600 Issue 3

่ ผู ้ตรวจวัด/บริษัท
ชือ
่ ผู ้บันทึก
ชือ
่ ผู ้ตรวจสอบ/ควบคุม
ชือ

: นายนันทิพัฒน์ บัวนิล/บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วส
ิ เซส จากัด
: นายนันทิพัฒน์ บัวนิล
: นางสาวเพ็ญพิสท
ุ ธิ์ อุดมรัตน์

(ร ับรองผลเฉพาะต ัวอย่างทีไ่ ด้วเิ คราะห์/ทดสอบเท่านน)
ั้

เจ้าหน้าทีป
่ ระจาห้องวิเคราะห์

ผูค
้ วบคุมห้องวิเคราะห์
(นางสาวเพ็ญพิสท
ุ ธิ์ อุดมรัตน์)

(นายณั ฐพล งามกาละ)

....27..../....01..../....64....

....27..../....01..../....64....

้ ต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ร ับอนุญาตจากห้องปฏิบ ัติการฯเป็นลายล ักษณ์อ ักษร
ห้ามค ัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนีแ
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FM-EN14 I13/01-03-61

Metrological Center
SCI ECO Services Company Limited
33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand
Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100
Calibration Telephone : +66 (0) 3627 3096 Fax : +66 (0) 3627 3100
www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com, calibrate@scg.com

ั ัสเสย
ี งของพน ักงาน (คูธ
รายงานผลการตรวจว ัดการสมผ
่ ุรกิจ)
Report No. AA 19/0778-5

โรงงาน/บริษท
ั

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด (โรงงานเขาวง)

ทีอ
่ ยู่

28 หมู่ 4 ถ.หน ้าพระลาน-บ ้านครัว ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุร ี 18120

เลขทีต
่ ัวอย่าง

AR20/24943

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

ลาด ับที่

ตาแหน่งจุดตรวจว ัด

ว ัน/เดือน/ปี
ทีเ่ ก็บต ัวอย่าง

ผลการตรวจว ัด I
% Dose

TWA

Lmax

Lpeak

dB(A)

dB(A)

dB

84.1

109.3

130.7

โซนเผาปูน (EIA)
14.

พนักงานประจา Kiln & Cooler
(หน ้า Main Burner)
(คุณสุนทร พ.)

11/11/63
(08:00 น. – 16:00 น.)

82.4

TEST REPORT

หมายเหตุ :
I. วิเคราะห์ทภ
ี่ าคสนาม
- ตรวจวัดโดย Noise Dosimeter Model No. :
่ ผู ้ตรวจวัด/บริษัท
ชือ
่ ผู ้บันทึก
ชือ
่ ผู ้ตรวจสอบ/ควบคุม
ชือ

Eg5-D

Serial No. : ESM080063

: นายนันทิพัฒน์ บัวนิล/บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วส
ิ เซส จากัด
: นายนันทิพัฒน์ บัวนิล
: นางสาวเพ็ญพิสท
ุ ธิ์ อุดมรัตน์

(ร ับรองผลเฉพาะต ัวอย่างทีไ่ ด้วเิ คราะห์/ทดสอบเท่านน)
ั้

เจ้าหน้าทีป
่ ระจาห้องวิเคราะห์

ผูค
้ วบคุมห้องวิเคราะห์
(นางสาวเพ็ญพิสท
ุ ธิ์ อุดมรัตน์)

(นายณั ฐพล งามกาละ)

....27..../....01..../....64....

....27..../....01..../....64....

้ ต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ร ับอนุญาตจากห้องปฏิบ ัติการฯเป็นลายล ักษณ์อ ักษร
ห้ามค ัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนีแ
Page 16 of 17

FM-EN14 I13/01-03-61

คุณภำพนำ

Metrological Center
SCI ECO Services Company Limited
33/2 Moo 3, Banpa, Kaeng Khoi, Saraburi 18110, Thailand
Environment Telephone: +66 (0) 3627 3099 Fax: +66 (0) 3627 3100
Calibration Telephone: +66 (0) 3627 3096 Fax: +66 (0) 3627 3100
www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com, calibrate@scg.com
รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบ
Report No. WW19/0531-8
โรงงาน/บริษ ัท

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด โรงงานเขาวง

ทีอ
่ ยู่

เลขที่ 28 ม.4 ถ.หน ้าพระลาน-บ ้านครัว ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุร ี 18120

สถานทีเ่ ก็บต ัวอย่าง

II

Cooling Tower (EIA)

ว ัน-เวลาทีเ่ ก็บต ัวอย่าง II

13/07/63 (11:43 น.)

ว ันทีร่ ับต ัวอย่าง

13/07/63

ว ันทีว่ เิ คราะห์/ทดสอบ

13 – 20/07/63

หมายเลขต ัวอย่าง

W20/01749

สภาพต ัวอย่าง/ภาชนะทีบ
่ รรจุ

ใส มีตะกอนเล็กน ้อย / ขวดพลาสติกปากกว ้างขนาด 2 ลิตร จานวน 2 ขวด, ขวดพลาสติกปากกว ้างขนาด 1 ลิตร
จานวน 1 ขวด, ขวดพลาสติกขนาด 130 มิลลิลต
ิ ร จานวน 1 ขวด และขวดแก ้วขนาด 1 ลิตร จานวน 2 ขวด

เจ้าหน้าทีเ่ ก็บต ัวอย่าง

นายมโนรมย์ สมรูป

พิก ัด UTM 47P

(ทะเบียนเลขที่ ว-169-จ-8309)

แกน (X) : 0699528
แกน (Y) : 1623155

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบต ัวอย่างนา้ เสีย/นา้ ทิง้
รายการวิเคราะห์/ทดสอบ

pH (25 oC)

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

ค่ามาตรฐาน

หน่วย

8.1

5.5 - 9.0

-

32

ไม่มากกว่า 40

S

Temperature

S

o

C

BOD, 5 days

น ้อยกว่า 2.0

ไม่มากกว่า 20

mg/L

Oil & Grease

น ้อยกว่า 2.0

ไม่มากกว่า 5.0

mg/L

น ้อยกว่า 0.1

ไม่มากกว่า 1.0

mg/L

3.08

ไม่กาหนด

mS/cm

0.95

ไม่กาหนด

mg/L

2,474

ไม่มากกว่า 3,000

mg/L

6

ไม่มากกว่า 50

mg/L

Residual Free Chlorine
Conductivity

III

Phosphate (as P)

*,II

Total Dissolved Solids

TEST REPORT

*,II

II

Total Suspended Solids
หมายเหตุ :

1. มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ
่ ง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิง้ จากโรงงาน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล ้อม เรือ
่ งกาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิง้ จากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม
และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559
2. วิธก
ี ารวิเคราะห์/ทดสอบ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ภาพถ่ายจุดตรวจว ัด

3. * : วิเคราะห์โดยผู ้รับเหมาช่วงของห ้องปฏิบัตก
ิ าร และไม่ได ้รับการรับรองระบบ ISO/IEC 17025 : 2017
4. II : ไม่อยูใ่ นขอบข่ายทีไ่ ด ้รับการรับรองจาก สานั กงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อต
ุ สาหกรรม
5. III : เป็ นรายการนอกขอบข่ายสารมลพิษทีอ
่ นุญาตให ้วิเคราะห์ในน้ าเสียจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เลขทะเบียน ว-169
6. S : วิเคราะห์ทภ
ี่ าคสนามทีบ
่ ริเวณบ่อพักน้ า

(ร ับรองผลเฉพาะต ัวอย่างทีไ่ ด้วเิ คราะห์/ทดสอบเท่านน)
ั้

เจ้าหน้าทีป
่ ระจาห้องวิเคราะห์

ผูค
้ วบคุมห้องวิเคราะห์
(นางสาวชลทิชา ปุยสูงเนิน)

(นางสาวกชนิภา โผนชนะ)

...03.../...08.../...63...
...03.../...08.../...63...
(ทะเบียนเลขที่ ว-169-จ-6808)
(ทะเบียนเลขที่ ว-169-ค-7947)
้ ต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ร ับอนุญาตจากห้องปฏิบ ัติการฯเป็นลายล ักษณ์อ ักษร
ห้ามค ัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนีแ
Page 3 of 9

FM-EN13 I11/01-09-60

Metrological Center
SCI ECO Services Company Limited
33/2 Moo 3, Banpa, Kaeng Khoi, Saraburi 18110, Thailand
Environment Telephone: +66 (0) 3627 3099 Fax: +66 (0) 3627 3100
Calibration Telephone: +66 (0) 3627 3096 Fax: +66 (0) 3627 3100
www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com, calibrate@scg.com
รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบ
Report No. WW19/0531-8
โรงงาน/บริษ ัท

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด โรงงานเขาวง

ทีอ
่ ยู่

เลขที่ 28 ม.4 ถ.หน ้าพระลาน-บ ้านครัว ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุร ี 18120

สถานทีเ่ ก็บต ัวอย่าง

่ อ
Regennerate Resin ทีร่ ะบายลงสูบ
่ เก็บกักน้าทิง้ รวม (EIA)

II

ว ัน-เวลาทีเ่ ก็บต ัวอย่าง II

13/07/63 (11:37 น.)

ว ันทีร่ ับต ัวอย่าง

13/07/63

ว ันทีว่ เิ คราะห์/ทดสอบ

13 – 20/07/63

หมายเลขต ัวอย่าง

W20/01751

สภาพต ัวอย่าง/ภาชนะทีบ
่ รรจุ

ใส มีตะกอนเล็กน ้อย / ขวดพลาสติกปากกว ้างขนาด 2 ลิตร จานวน 1 ขวด, ขวดพลาสติกปากกว ้างขนาด 1 ลิตร

เจ้าหน้าทีเ่ ก็บต ัวอย่าง

นายมโนรมย์ สมรูป

จานวน 1 ขวด, ขวดพลาสติกขนาด 130 มิลลิลต
ิ ร จานวน 1 ขวด และขวดแก ้วขนาด 1 ลิตร จานวน 2 ขวด
พิก ัด UTM 47P

(ทะเบียนเลขที่ ว-169-จ-8309)

แกน (X) : 0699528
แกน (Y) : 1623155

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบต ัวอย่างนา้ เสีย/นา้ ทิง้
รายการวิเคราะห์/ทดสอบ

pH (25 oC)

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

ค่ามาตรฐาน

7.9

5.5 - 9.0

S

Temperature

S

33

BOD, 5 days
Oil & Grease
Residual Free Chlorine
Conductivity

III

Phosphate (as P)

*,II

Total Dissolved Solids

หน่วย

o

ไม่มากกว่า 40

น ้อยกว่า 2.0

ไม่มากกว่า 20

mg/L

น ้อยกว่า 2.0

ไม่มากกว่า 5.0

mg/L

น ้อยกว่า 0.1

ไม่มากกว่า 1.0

mg/L

1.02

ไม่กาหนด

mS/cm

0.01

ไม่กาหนด

mg/L

680

ไม่มากกว่า 3,000

mg/L

น ้อยกว่า 5

ไม่มากกว่า 50

mg/L

TEST REPORT

*,II

C

Total Suspended Solids
หมายเหตุ :

1. มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ
่ ง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิง้ จากโรงงาน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล ้อม เรือ
่ งกาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิง้ จากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม
และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559
2. วิธก
ี ารวิเคราะห์/ทดสอบ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
3. * : วิเคราะห์โดยผู ้รับเหมาช่วงของห ้องปฏิบัตก
ิ าร และไม่ได ้รับการรับรองระบบ ISO/IEC 17025 : 2017

ภาพถ่ายจุดตรวจว ัด

4. II : ไม่อยูใ่ นขอบข่ายทีไ่ ด ้รับการรับรองจาก สานั กงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อต
ุ สาหกรรม
5. III : เป็ นรายการนอกขอบข่ายสารมลพิษทีอ
่ นุญาตให ้วิเคราะห์ในน้ าเสียจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เลขทะเบียน ว-169
6. S : วิเคราะห์ทภ
ี่ าคสนามทีบ
่ ริเวณบ่อพักน้ า

(ร ับรองผลเฉพาะต ัวอย่างทีไ่ ด้วเิ คราะห์/ทดสอบเท่านน)
ั้

เจ้าหน้าทีป
่ ระจาห้องวิเคราะห์

ผูค
้ วบคุมห้องวิเคราะห์
(นางสาวชลทิชา ปุยสูงเนิน)

(นางสาวกชนิภา โผนชนะ)

...03.../...08.../...63...
...03.../...08.../...63...
(ทะเบียนเลขที่ ว-169-จ-6808)
(ทะเบียนเลขที่ ว-169-ค-7947)
้ ต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ร ับอนุญาตจากห้องปฏิบ ัติการฯเป็นลายล ักษณ์อ ักษร
ห้ามค ัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนีแ
Page 4 of 9

FM-EN13 I11/01-09-60

Metrological Center
SCI ECO Services Company Limited
33/2 Moo 3, Banpa, Kaeng Khoi, Saraburi 18110, Thailand
Environment Telephone: +66 (0) 3627 3099 Fax: +66 (0) 3627 3100
Calibration Telephone: +66 (0) 3627 3096 Fax: +66 (0) 3627 3100
www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com, calibrate@scg.com
รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบ
Report No. WW19/0531-15
โรงงาน/บริษ ัท

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด โรงงานเขาวง

ทีอ
่ ยู่

เลขที่ 28 ม.4 ถ.หน ้าพระลาน-บ ้านครัว ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุร ี 18120

สถานทีเ่ ก็บต ัวอย่าง

II

Cooling Tower (EIA)

ว ัน-เวลาทีเ่ ก็บต ัวอย่าง II

19/10/63 (11:18 น.)

ว ันทีร่ ับต ัวอย่าง

19/10/63

ว ันทีว่ เิ คราะห์/ทดสอบ

19 – 26/10/63

หมายเลขต ัวอย่าง

W20/02792

สภาพต ัวอย่าง/ภาชนะทีบ
่ รรจุ

ใส มีตะกอนเล็กน ้อย / ขวดพลาสติกปากกว ้างขนาด 2 ลิตร จานวน 1 ขวด, ขวดพลาสติกปากกว ้างขนาด 1 ลิตร
จานวน 1 ขวด, ขวดพลาสติกขนาด 130 มิลลิลต
ิ ร จานวน 1 ขวด และขวดแก ้วขนาด 1 ลิตร จานวน 2 ขวด

เจ้าหน้าทีเ่ ก็บต ัวอย่าง

นายมโนรมย์ สมรูป

พิก ัด UTM 47P

(ทะเบียนเลขที่ ว-169-จ-8309)

แกน (X) : 0699528
แกน (Y) : 1623155

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบต ัวอย่างนา้ เสีย/นา้ ทิง้
รายการวิเคราะห์/ทดสอบ

pH (25 oC)

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

ค่ามาตรฐาน

หน่วย

8.5

5.5 - 9.0

-

24

ไม่มากกว่า 40

S

Temperature

S

o

C

BOD, 5 days

น ้อยกว่า 2.0

ไม่มากกว่า 20

mg/L

Oil & Grease

2.4

ไม่มากกว่า 5.0

mg/L

น ้อยกว่า 0.1

ไม่มากกว่า 1.0

mg/L

3.59

ไม่กาหนด

mS/cm

1.51

ไม่กาหนด

mg/L

2,650

ไม่มากกว่า 3,000

mg/L

น ้อยกว่า 5

ไม่มากกว่า 50

mg/L

Residual Free Chlorine
Conductivity

III

Phosphate (as P)

*,II

Total Dissolved Solids

TEST REPORT

*,II

II

Total Suspended Solids
หมายเหตุ :

1. มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ
่ ง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิง้ จากโรงงาน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล ้อม เรือ
่ งกาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิง้ จากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม
และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559
2. วิธก
ี ารวิเคราะห์/ทดสอบ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ภาพถ่ายจุดตรวจว ัด

3. * : วิเคราะห์โดยผู ้รับเหมาช่วงของห ้องปฏิบัตก
ิ าร และไม่ได ้รับการรับรองระบบ ISO/IEC 17025 : 2017
4. II : ไม่อยูใ่ นขอบข่ายทีไ่ ด ้รับการรับรองจาก สานั กงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อต
ุ สาหกรรม
5. III : เป็ นรายการนอกขอบข่ายสารมลพิษทีอ
่ นุญาตให ้วิเคราะห์ในน้ าเสียจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เลขทะเบียน ว-169
6. S : วิเคราะห์ทภ
ี่ าคสนามทีบ
่ ริเวณบ่อพักน้ า

(ร ับรองผลเฉพาะต ัวอย่างทีไ่ ด้วเิ คราะห์/ทดสอบเท่านน)
ั้

เจ้าหน้าทีป
่ ระจาห้องวิเคราะห์

ผูค
้ วบคุมห้องวิเคราะห์
(นางสาวชลทิชา ปุยสูงเนิน)

(นางสาวกชนิภา โผนชนะ)

...17.../...11.../...63...
...17.../...11.../...63...
(ทะเบียนเลขที่ ว-169-จ-6808)
(ทะเบียนเลขที่ ว-169-ค-7947)
้ ต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ร ับอนุญาตจากห้องปฏิบ ัติการฯเป็นลายล ักษณ์อ ักษร
ห้ามค ัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนีแ
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FM-EN13 I11/01-09-60

Metrological Center
SCI ECO Services Company Limited
33/2 Moo 3, Banpa, Kaeng Khoi, Saraburi 18110, Thailand
Environment Telephone: +66 (0) 3627 3099 Fax: +66 (0) 3627 3100
Calibration Telephone: +66 (0) 3627 3096 Fax: +66 (0) 3627 3100
www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com, calibrate@scg.com
รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบ
Report No. WW19/0531-15
โรงงาน/บริษ ัท

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด โรงงานเขาวง

ทีอ
่ ยู่

เลขที่ 28 ม.4 ถ.หน ้าพระลาน-บ ้านครัว ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุร ี 18120

สถานทีเ่ ก็บต ัวอย่าง

่ อ
Regennerate Resin ทีร่ ะบายลงสูบ
่ เก็บกักน้าทิง้ รวม (EIA)

II

ว ัน-เวลาทีเ่ ก็บต ัวอย่าง II

19/10/63 (11:12 น.)

ว ันทีร่ ับต ัวอย่าง

19/10/63

ว ันทีว่ เิ คราะห์/ทดสอบ

19 – 26/10/63

หมายเลขต ัวอย่าง

W20/02794

สภาพต ัวอย่าง/ภาชนะทีบ
่ รรจุ

ใส มีตะกอนเล็กน ้อย / ขวดพลาสติกปากกว ้างขนาด 2 ลิตร จานวน 1 ขวด, ขวดพลาสติกปากกว ้างขนาด 1 ลิตร
จานวน 1 ขวด, ขวดพลาสติกขนาด 130 มิลลิลต
ิ ร จานวน 1 ขวด และขวดแก ้วขนาด 1 ลิตร จานวน 2 ขวด

เจ้าหน้าทีเ่ ก็บต ัวอย่าง

นายมโนรมย์ สมรูป

พิก ัด UTM 47P

(ทะเบียนเลขที่ ว-169-จ-8309)

แกน (X) : 0699528
แกน (Y) : 1623155

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบต ัวอย่างนา้ เสีย/นา้ ทิง้
รายการวิเคราะห์/ทดสอบ

pH (25 oC)

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

ค่ามาตรฐาน

8.2

5.5 - 9.0

S

Temperature

S

28

BOD, 5 days
Oil & Grease
Residual Free Chlorine
Conductivity

III

Phosphate (as P)

*,II

Total Dissolved Solids

หน่วย

o

ไม่มากกว่า 40

น ้อยกว่า 2.0

ไม่มากกว่า 20

mg/L

น ้อยกว่า 2.0

ไม่มากกว่า 5.0

mg/L

น ้อยกว่า 0.1

ไม่มากกว่า 1.0

mg/L

1.67

ไม่กาหนด

mS/cm

0.33

ไม่กาหนด

mg/L

1,146

ไม่มากกว่า 3,000

mg/L

น ้อยกว่า 5

ไม่มากกว่า 50

mg/L

TEST REPORT

*,II

C

II

Total Suspended Solids
หมายเหตุ :

1. มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ
่ ง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิง้ จากโรงงาน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล ้อม เรือ
่ งกาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิง้ จากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม
และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559
2. วิธก
ี ารวิเคราะห์/ทดสอบ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
3. * : วิเคราะห์โดยผู ้รับเหมาช่วงของห ้องปฏิบัตก
ิ าร และไม่ได ้รับการรับรองระบบ ISO/IEC 17025 : 2017

ภาพถ่ายจุดตรวจว ัด

4. II : ไม่อยูใ่ นขอบข่ายทีไ่ ด ้รับการรับรองจาก สานั กงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อต
ุ สาหกรรม
5. S : วิเคราะห์ทภ
ี่ าคสนามทีบ
่ ริเวณบ่อพักน้ า
6. III : เป็ นรายการนอกขอบข่ายสารมลพิษทีอ
่ นุญาตให ้วิเคราะห์ในน้ าเสียจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เลขทะเบียน ว-169
7. S : วิเคราะห์ทภ
ี่ าคสนามทีบ
่ ริเวณบ่อพักน้ า

(ร ับรองผลเฉพาะต ัวอย่างทีไ่ ด้วเิ คราะห์/ทดสอบเท่านน)
ั้

เจ้าหน้าทีป
่ ระจาห้องวิเคราะห์

ผูค
้ วบคุมห้องวิเคราะห์
(นางสาวชลทิชา ปุยสูงเนิน)

(นางสาวกชนิภา โผนชนะ)

...17.../...11.../...63...
...17.../...11.../...63...
(ทะเบียนเลขที่ ว-169-จ-6808)
(ทะเบียนเลขที่ ว-169-ค-7947)
้ ต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ร ับอนุญาตจากห้องปฏิบ ัติการฯเป็นลายล ักษณ์อ ักษร
ห้ามค ัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนีแ
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FM-EN13 I11/01-09-60

Metrological Center
SCI ECO Services Company Limited
33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand
Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100
Calibration Telephone : +66 (0) 3627 3096 Fax : +66 (0) 3627 3100
www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com, calibrate@scg.com
รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบ
Report No. WW19/0531-8
โรงงาน/บริษ ัท

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด โรงงานเขาวง

ทีอ
่ ยู่

เลขที่ 28 ม.4 ถ.หน ้าพระลาน-บ ้านครัว ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุร ี 18120

สถานทีเ่ ก็บต ัวอย่าง

น้าชะปูนเม็ดหม ้อเผาเขาวง (EIA)

ว ัน-เวลาทีเ่ ก็บต ัวอย่าง

02/07/63

ว ันทีร่ ับต ัวอย่าง

13/07/63

ว ันทีว่ เิ คราะห์/ทดสอบ

15/07/63

หมายเลขต ัวอย่าง

W20/01759

สภาพต ัวอย่าง/ภาชนะทีบ
่ รรจุ

ของแข็ง ผงละเอียด สีเทา / ถุงพลาสติก จานวน 1 ถุง

พิก ัด UTM 47P

แกน (X) : 0699404

แกน (Y) : 1623115

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ ต ัวอย่างซีเมนต์
ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

ค่ามาตรฐาน

หน่วย

0.01

ไม่กาหนด

mg/L

น ้อยกว่า 0.01

ไม่มากกว่า 5.0

mg/L

0.02

ไม่มากกว่า 100

mg/L

*

น ้อยกว่า 0.01

ไม่มากกว่า 0.75

mg/L

Cadmium (STLC) *

น ้อยกว่า 0.01

ไม่มากกว่า 1.0

mg/L

น ้อยกว่า 0.03

ไม่มากกว่า 5

mg/L

0.07

ไม่มากกว่า 5

mg/L

น ้อยกว่า 0.01

ไม่มากกว่า 80

mg/L

รายการวิเคราะห์/ทดสอบ
Antimony (STLC)*
Arsenic (STLC)

*

Barium (STLC) *
Beryllium (STLC)

Hexavalent Chromium (STLC)
Chromium (STLC) *
Cobalt (STLC) *
Copper (STLC)

*

Lead (STLC) *
Manganese (STLC)
Mercury (STLC)

*

Nickel (STLC) *
Selenium (STLC)

*

*

*

TEST REPORT

Silver (STLC) *

0.05

ไม่มากกว่า 25

mg/L

น ้อยกว่า 0.01

ไม่มากกว่า 5.0

mg/L

0.06

ไม่กาหนด

mg/L

น ้อยกว่า 0.001

ไม่มากกว่า 0.2

mg/L

น ้อยกว่า 0.01

ไม่มากกว่า 20

mg/L

น ้อยกว่า 0.01

ไม่มากกว่า 1.0

mg/L

น ้อยกว่า 0.01

ไม่มากกว่า 5

mg/L

0.01

ไม่มากกว่า 7.0

mg/L

Vanadium (STLC) *

0.02

ไม่มากกว่า 24

mg/L

Zinc (STLC) *

0.07

ไม่มากกว่า 250

mg/L

Thallium (STLC)

*

หมายเหตุ :
1. มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ
่ ง การกาจัดสิง่ ปฏิกล
ู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้ว พ.ศ. 2548
2. วิธก
ี ารวิเคราะห์/ทดสอบ มีรายละเอียดตามเอกสาร
3. * : วิเคราะห์โดยผู ้รับเหมาช่วงของห ้องปฏิบัตก
ิ าร และไม่ได ้รับการรับรองระบบ ISO/IEC 17025 : 2017
4. ลูกค ้าเป็ นผู ้ดาเนินการในขัน
้ ตอนการเก็บต ้วอย่าง

(ร ับรองผลเฉพาะต ัวอย่างทีไ่ ด้วเิ คราะห์/ทดสอบเท่านน)
ั้

เจ้าหน้าทีป
่ ระจาห้องวิเคราะห์

ผูค
้ วบคุมห้องวิเคราะห์

(นางสาวชลทิชา ปุยสูงเนิน)
...03.../...08.../...63...

(นางสาวกชนิภา โผนชนะ)
...03.../...08.../...63...

้ ต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ร ับอนุญาตจากห้องปฏิบ ัติการฯเป็นลายล ักษณ์อ ักษร
ห้ามค ัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนีแ
Page 9 of 9

FM-EN14 I13/01-03-61

Metrological Center
SCI ECO Services Company Limited
33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand
Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100
Calibration Telephone : +66 (0) 3627 3096 Fax : +66 (0) 3627 3100
www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com, calibrate@scg.com
รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบ
Report No. WW19/0531-9
โรงงาน/บริษ ัท

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จํากัด โรงงานเขาวง

ทีอ
 ยู่

เลขที4 28 ม.4 ถ.หน ้าพระลาน-บ ้านครัว ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุร ี 18120

สถานทีเ ก็บต ัวอย่าง

นํ? าชะปูนเม็ดหม ้อเผาเขาวง (EIA)

ว ัน-เวลาทีเ ก็บต ัวอย่าง

02/08/63

ว ันทีร ับต ัวอย่าง

11/08/63

ว ันทีว เิ คราะห์/ทดสอบ

13/08/63

หมายเลขต ัวอย่าง

W20/02076

สภาพต ัวอย่าง/ภาชนะทีบ
 รรจุ

ของแข็ง ผงละเอียด สีเทา / ถุงพลาสติก จํานวน 1 ถุง

พิก ัด UTM 47P

แกน (X) : 0699404

แกน (Y) : 1623115

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ ต ัวอย่างซีเมนต์
รายการวิเคราะห์/ทดสอบ
Antimony (STLC)
Arsenic (STLC)

*

*

Barium (STLC) *

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

ค่ามาตรฐาน

หน่วย

น ้อยกว่า 0.01

ไม่กําหนด

mg/L

น ้อยกว่า 0.01

ไม่มากกว่า 5.0

mg/L

0.01

ไม่มากกว่า 100

mg/L
mg/L

*

น ้อยกว่า 0.01

ไม่มากกว่า 0.75

Cadmium (STLC) *

น ้อยกว่า 0.01

ไม่มากกว่า 1.0

mg/L

Hexavalent Chromium (STLC) *

น ้อยกว่า 0.03

ไม่มากกว่า 5

mg/L

0.17

ไม่มากกว่า 5

mg/L

น ้อยกว่า 0.01

ไม่มากกว่า 80

mg/L

0.02

ไม่มากกว่า 25

mg/L

น ้อยกว่า 0.01

ไม่มากกว่า 5.0

mg/L

0.03

ไม่กําหนด

mg/L

น ้อยกว่า 0.001

ไม่มากกว่า 0.2

mg/L

น ้อยกว่า 0.01

ไม่มากกว่า 20

mg/L
mg/L

Beryllium (STLC)

Chromium (STLC) *
Cobalt (STLC) *
Copper (STLC)

*

Lead (STLC) *
Manganese (STLC) *
Mercury (STLC) *

TEST REPORT

Nickel (STLC) *
*

0.02

ไม่มากกว่า 1.0

Silver (STLC) *

น ้อยกว่า 0.01

ไม่มากกว่า 5

mg/L

Thallium (STLC) *

น ้อยกว่า 0.01

ไม่มากกว่า 7.0

mg/L

Selenium (STLC)

Vanadium (STLC) *

0.01

ไม่มากกว่า 24

mg/L

Zinc (STLC) *

0.02

ไม่มากกว่า 250

mg/L

หมายเหตุ :
1. มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ
4 ง การกําจัดสิง4 ปฏิกล
ู หรือวัสดุทไี4 ม่ใช ้แล ้ว พ.ศ. 2548
2. วิธก
ี ารวิเคราะห์/ทดสอบ มีรายละเอียดตามเอกสาร
3. * : วิเคราะห์โดยผู ้รับเหมาช่วงของห ้องปฏิบัตก
ิ าร และไม่ได ้รับการรับรองระบบ ISO/IEC 17025 : 2017
4. ลูกค ้าเป็ นผู ้ดําเนินการในขัน
? ตอนการเก็บต ้วอย่าง

(ร ับรองผลเฉพาะต ัวอย่างทีไ ด้วเิ คราะห์/ทดสอบเท่านน)
ั

เจ้าหน้าทีป
 ระจําห้องวิเคราะห์

ผูค
้ วบคุมห้องวิเคราะห์
(นางสาวชลทิชา ปุยสูงเนิน)

(นางสาวกชนิภา โผนชนะ)

...03.../...09.../...63...

...03.../...09.../...63...

 ต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ร ับอนุญาตจากห้องปฏิบ ัติการฯเป็นลายล ักษณ์อ ักษร
ห้ามค ัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนีแ
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FM-EN14 I13/01-03-61

Metrological Center
SCI ECO Services Company Limited
33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand
Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100
Calibration Telephone : +66 (0) 3627 3096 Fax : +66 (0) 3627 3100
www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com, calibrate@scg.com
รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบ
Report No. WW19/0531-11
โรงงาน/บริษ ัท

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด โรงงานเขาวง

ทีอ
่ ยู่

เลขที่ 28 ม.4 ถ.หน ้าพระลาน-บ ้านครัว ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุร ี 18120

สถานทีเ่ ก็บต ัวอย่าง

น้าชะปูนเม็ดหม ้อเผาเขาวง (EIA)

ว ัน-เวลาทีเ่ ก็บต ัวอย่าง

02/09/63

ว ันทีร่ ับต ัวอย่าง

08/09/63

ว ันทีว่ เิ คราะห์/ทดสอบ

10/09/63

หมายเลขต ัวอย่าง

W20/02326

สภาพต ัวอย่าง/ภาชนะทีบ
่ รรจุ

ของแข็งผงละเอียด สีเทา / ถุงพลาสติก จานวน 1 ถุง

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ ต ัวอย่างซีเมนต์
รายการวิเคราะห์/ทดสอบ

ค่ามาตรฐาน

หน่วย

น ้อยกว่า 0.01

ไม่กาหนด

mg/L

0.02

ไม่มากกว่า 5.0

mg/L

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

Antimony (STLC)*
Arsenic (STLC) *

0.08

ไม่มากกว่า 100

mg/L

Beryllium (STLC) *

น ้อยกว่า 0.01

ไม่มากกว่า 0.75

mg/L

Cadmium (STLC) *

น ้อยกว่า 0.01

ไม่มากกว่า 1.0

mg/L

น ้อยกว่า 0.03

ไม่มากกว่า 5

mg/L

0.50

ไม่มากกว่า 5

mg/L

0.01

ไม่มากกว่า 80

mg/L

0.09

ไม่มากกว่า 25

mg/L

0.02

ไม่มากกว่า 5.0

mg/L

0.13

ไม่กาหนด

mg/L

น ้อยกว่า 0.001

ไม่มากกว่า 0.2

mg/L

0.02

ไม่มากกว่า 20

mg/L

0.01

ไม่มากกว่า 1.0

mg/L

Barium (STLC)

*

Hexavalent Chromium (STLC)
Chromium (STLC) *
*

Cobalt (STLC)

Copper (STLC) *
Lead (STLC)

*

Manganese (STLC)
Mercury (STLC) *
Nickel (STLC)

*

Selenium (STLC) *

*

*

TEST REPORT
น ้อยกว่า 0.01

ไม่มากกว่า 5

mg/L

Thallium (STLC) *

0.01

ไม่มากกว่า 7.0

mg/L

Vanadium (STLC) *

0.03

ไม่มากกว่า 24

mg/L

0.36

ไม่มากกว่า 250

mg/L

Silver (STLC)

Zinc (STLC)

*

*

หมายเหตุ :
1. มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ
่ ง การกาจัดสิง่ ปฏิกล
ู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้ว พ.ศ. 2548
2. วิธก
ี ารวิเคราะห์/ทดสอบ มีรายละเอียดตามเอกสาร
3. * : วิเคราะห์โดยผู ้รับเหมาช่วงของห ้องปฏิบัตก
ิ าร และไม่ได ้รับการรับรองระบบ ISO/IEC 17025 : 2017
4. ลูกค ้าเป็ นผู ้ดาเนินการในขัน
้ ตอนการเก็บต ้วอย่าง

(ร ับรองผลเฉพาะต ัวอย่างทีไ่ ด้วเิ คราะห์/ทดสอบเท่านน)
ั้

เจ้าหน้าทีป
่ ระจาห้องวิเคราะห์

ผูค
้ วบคุมห้องวิเคราะห์
(นางสาวชลทิชา ปุยสูงเนิน)
...05.../...10.../...63...

(นางสาวกชนิภา โผนชนะ)
...05.../...10.../...63...

้ ต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ร ับอนุญาตจากห้องปฏิบ ัติการฯเป็นลายล ักษณ์อ ักษร
ห้ามค ัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนีแ
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FM-EN14 I13/01-03-61

Metrological Center
SCI ECO Services Company Limited
33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand
Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100
Calibration Telephone : +66 (0) 3627 3096 Fax : +66 (0) 3627 3100
www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com, calibrate@scg.com
รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบ
Report No. WW19/0531-14
โรงงาน/บริษ ัท

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด โรงงานเขาวง

ทีอ
่ ยู่

เลขที่ 28 ม.4 ถ.หน ้าพระลาน-บ ้านครัว ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุร ี 18120

สถานทีเ่ ก็บต ัวอย่าง

น้าชะปูนเม็ดหม ้อเผาเขาวง (EIA)

ว ัน-เวลาทีเ่ ก็บต ัวอย่าง

02/10/63

ว ันทีร่ ับต ัวอย่าง

09/10/63

ว ันทีว่ เิ คราะห์/ทดสอบ

12/10/63

หมายเลขต ัวอย่าง

W20/02672

สภาพต ัวอย่าง/ภาชนะทีบ
่ รรจุ

ของแข็งผงละเอียด สีเทา / ถุงพลาสติก จานวน 1 ถุง

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ ต ัวอย่างซีเมนต์
รายการวิเคราะห์/ทดสอบ

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

ค่ามาตรฐาน

หน่วย

Antimony (STLC)*

0.02

ไม่กาหนด

mg/L

Arsenic (STLC) *

0.07

ไม่มากกว่า 5.0

mg/L

0.23

ไม่มากกว่า 100

mg/L

Beryllium (STLC) *

น ้อยกว่า 0.01

ไม่มากกว่า 0.75

mg/L

Cadmium (STLC) *

น ้อยกว่า 0.01

ไม่มากกว่า 1.0

mg/L

น ้อยกว่า 0.03

ไม่มากกว่า 5

mg/L

0.55

ไม่มากกว่า 5

mg/L

0.02

ไม่มากกว่า 80

mg/L

0.57

ไม่มากกว่า 25

mg/L

0.08

ไม่มากกว่า 5.0

mg/L

1.04

ไม่กาหนด

mg/L

น ้อยกว่า 0.001

ไม่มากกว่า 0.2

mg/L

0.02

ไม่มากกว่า 20

mg/L

น ้อยกว่า 0.01

ไม่มากกว่า 1.0

mg/L

น ้อยกว่า 0.01

ไม่มากกว่า 5

mg/L

น ้อยกว่า 0.01

ไม่มากกว่า 7.0

mg/L

0.16

ไม่มากกว่า 24

mg/L

0.74

ไม่มากกว่า 250

mg/L

Barium (STLC)

*

Hexavalent Chromium (STLC)
Chromium (STLC) *
*

Cobalt (STLC)

Copper (STLC) *
Lead (STLC)

*

Manganese (STLC)
Mercury (STLC) *
Nickel (STLC)

*

Selenium (STLC) *
Silver (STLC)

*

*

TEST REPORT

*

Thallium (STLC) *
Vanadium (STLC) *
Zinc (STLC)

*

หมายเหตุ :
1. มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ
่ ง การกาจัดสิง่ ปฏิกล
ู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้ว พ.ศ. 2548
2. วิธก
ี ารวิเคราะห์/ทดสอบ มีรายละเอียดตามเอกสาร
3. * : วิเคราะห์โดยผู ้รับเหมาช่วงของห ้องปฏิบัตก
ิ าร และไม่ได ้รับการรับรองระบบ ISO/IEC 17025 : 2017
4. ลูกค ้าเป็ นผู ้ดาเนินการในขัน
้ ตอนการเก็บต ้วอย่าง

(ร ับรองผลเฉพาะต ัวอย่างทีไ่ ด้วเิ คราะห์/ทดสอบเท่านน)
ั้

เจ้าหน้าทีป
่ ระจาห้องวิเคราะห์

ผูค
้ วบคุมห้องวิเคราะห์
(นางสาวชลทิชา ปุยสูงเนิน)

(นางสาวกชนิภา โผนชนะ)

...16.../...11.../...63...

...16.../...11.../...63...

้ ต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ร ับอนุญาตจากห้องปฏิบ ัติการฯเป็นลายล ักษณ์อ ักษร
ห้ามค ัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนีแ
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FM-EN14 I13/01-03-61

Metrological Center
SCI ECO Services Company Limited
33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand
Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100
Calibration Telephone : +66 (0) 3627 3096 Fax : +66 (0) 3627 3100
www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com, calibrate@scg.com
รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบ
Report No. WW19/0531-16,17,18
โรงงาน/บริษ ัท

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด โรงงานเขาวง

ทีอ
่ ยู่

เลขที่ 28 ม.4 ถ.หน ้าพระลาน-บ ้านครัว ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุร ี 18120

สถานทีเ่ ก็บต ัวอย่าง

น้าชะปูนเม็ดหม ้อเผาเขาวง (EIA)

ว ัน-เวลาทีเ่ ก็บต ัวอย่าง

02/11/63

ว ันทีร่ ับต ัวอย่าง

12/11/63

ว ันทีว่ เิ คราะห์/ทดสอบ

14/11/63

หมายเลขต ัวอย่าง

W20/03110

สภาพต ัวอย่าง/ภาชนะทีบ
่ รรจุ

ของแข็ง ผงละเอียด สีเทา / ถุงพลาสติก จานวน 1 ถุง

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ ต ัวอย่างซีเมนต์
รายการวิเคราะห์/ทดสอบ
Antimony (STLC)
Arsenic (STLC)

*

Barium (STLC)

*

*

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

ค่ามาตรฐาน

หน่วย

น ้อยกว่า 0.01

ไม่กาหนด

mg/L

0.03

ไม่มากกว่า 5.0

mg/L

5.82

ไม่มากกว่า 100

mg/L

Beryllium (STLC) *

น ้อยกว่า 0.01

ไม่มากกว่า 0.75

mg/L

*

น ้อยกว่า 0.01

ไม่มากกว่า 1.0

mg/L

น ้อยกว่า 0.03

ไม่มากกว่า 5

mg/L

1.12

ไม่มากกว่า 5

mg/L

0.02

ไม่มากกว่า 80

mg/L

0.64

ไม่มากกว่า 25

mg/L

0.04

ไม่มากกว่า 5.0

mg/L

0.34

ไม่กาหนด

mg/L

น ้อยกว่า 0.001

ไม่มากกว่า 0.2

mg/L

0.06

ไม่มากกว่า 20

mg/L

น ้อยกว่า 0.01

ไม่มากกว่า 1.0

mg/L

น ้อยกว่า 0.01

ไม่มากกว่า 5

mg/L

น ้อยกว่า 0.01

ไม่มากกว่า 7.0

mg/L

0.05

ไม่มากกว่า 24

mg/L

1.42

ไม่มากกว่า 250

mg/L

Cadmium (STLC)

Hexavalent Chromium (STLC) *
Chromium (STLC)

*

Cobalt (STLC) *
Copper (STLC) *
Lead (STLC)

*

Manganese (STLC) *
Mercury (STLC)

*

Nickel (STLC) *
Selenium (STLC) *
Silver (STLC)

*

TEST REPORT

Thallium (STLC) *
Vanadium (STLC)

*

Zinc (STLC) *
หมายเหตุ :

1. มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ
่ ง การกาจัดสิง่ ปฏิกล
ู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้ว พ.ศ. 2548
2. วิธก
ี ารวิเคราะห์/ทดสอบ มีรายละเอียดตามเอกสาร
3. * : วิเคราะห์โดยผู ้รับเหมาช่วงของห ้องปฏิบัตก
ิ าร และไม่ได ้รับการรับรองระบบ ISO/IEC 17025 : 2017
4. ลูกค ้าเป็ นผู ้ดาเนินการในขัน
้ ตอนการเก็บต ้วอย่าง

(ร ับรองผลเฉพาะต ัวอย่างทีไ่ ด้วเิ คราะห์/ทดสอบเท่านน)
ั้

เจ้าหน้าทีป
่ ระจาห้องวิเคราะห์

ผูค
้ วบคุมห้องวิเคราะห์
(นางสาวชลทิชา ปุยสูงเนิน)

(นางสาวกชนิภา โผนชนะ)

...11.../...01.../...64...

...11.../..01..../..64....

้ ต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ร ับอนุญาตจากห้องปฏิบ ัติการฯเป็นลายล ักษณ์อ ักษร
ห้ามค ัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนีแ
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FM-EN14 I13/01-03-61

Metrological Center
SCI ECO Services Company Limited
33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand
Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100
Calibration Telephone : +66 (0) 3627 3096 Fax : +66 (0) 3627 3100
www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com, calibrate@scg.com
รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบ
Report No. WW19/0531-19
โรงงาน/บริษ ัท

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด โรงงานเขาวง

ทีอ
่ ยู่

เลขที่ 28 ม.4 ถ.หน ้าพระลาน-บ ้านครัว ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุร ี 18120

สถานทีเ่ ก็บต ัวอย่าง

น้าชะปูนเม็ดหม ้อเผาเขาวง (EIA)

ว ัน-เวลาทีเ่ ก็บต ัวอย่าง

02/12/63

ว ันทีร่ ับต ัวอย่าง

10/12/63

ว ันทีว่ เิ คราะห์/ทดสอบ

12/12/63

หมายเลขต ัวอย่าง

W20/03383

สภาพต ัวอย่าง/ภาชนะทีบ
่ รรจุ

ของแข็งผงละเอียด สีเทา / ถุงพลาสติก จานวน 1 ถุง

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ ต ัวอย่างซีเมนต์
รายการวิเคราะห์/ทดสอบ

ค่ามาตรฐาน

หน่วย

น ้อยกว่า 0.01

ไม่กาหนด

mg/L

0.04

ไม่มากกว่า 5.0

mg/L

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

Antimony (STLC)*
Arsenic (STLC) *

0.17

ไม่มากกว่า 100

mg/L

Beryllium (STLC) *

น ้อยกว่า 0.01

ไม่มากกว่า 0.75

mg/L

Cadmium (STLC) *

น ้อยกว่า 0.01

ไม่มากกว่า 1.0

mg/L

น ้อยกว่า 0.03

ไม่มากกว่า 5

mg/L

0.24

ไม่มากกว่า 5

mg/L

0.02

ไม่มากกว่า 80

mg/L

0.23

ไม่มากกว่า 25

mg/L

0.03

ไม่มากกว่า 5.0

mg/L

1.10

ไม่กาหนด

mg/L

น ้อยกว่า 0.001

ไม่มากกว่า 0.2

mg/L

น ้อยกว่า 0.01

ไม่มากกว่า 20

mg/L

น ้อยกว่า 0.01

ไม่มากกว่า 1.0

mg/L

น ้อยกว่า 0.01

ไม่มากกว่า 5

mg/L

น ้อยกว่า 0.01

ไม่มากกว่า 7.0

mg/L

0.08

ไม่มากกว่า 24

mg/L

น ้อยกว่า 0.01

ไม่มากกว่า 250

mg/L

Barium (STLC)

*

Hexavalent Chromium (STLC)
Chromium (STLC) *
*

Cobalt (STLC)

Copper (STLC) *
Lead (STLC)

*

Manganese (STLC)
Mercury (STLC) *
Nickel (STLC)

*

Selenium (STLC) *
Silver (STLC)

*

*

TEST REPORT

*

Thallium (STLC) *
Vanadium (STLC) *
Zinc (STLC)

*

หมายเหตุ :
1. มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ
่ ง การกาจัดสิง่ ปฏิกล
ู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้ว พ.ศ. 2548
2. วิธก
ี ารวิเคราะห์/ทดสอบ มีรายละเอียดตามเอกสาร
3. * : วิเคราะห์โดยผู ้รับเหมาช่วงของห ้องปฏิบัตก
ิ าร และไม่ได ้รับการรับรองระบบ ISO/IEC 17025 : 2017
4. ลูกค ้าเป็ นผู ้ดาเนินการในขัน
้ ตอนการเก็บต ้วอย่าง

(ร ับรองผลเฉพาะต ัวอย่างทีไ่ ด้วเิ คราะห์/ทดสอบเท่านน)
ั้

เจ้าหน้าทีป
่ ระจาห้องวิเคราะห์

ผูค
้ วบคุมห้องวิเคราะห์
(นางสาวชลทิชา ปุยสูงเนิน)

(นางสาวกชนิภา โผนชนะ)

...11.../...01.../…64....

...11.../...01.../..64....

้ ต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ร ับอนุญาตจากห้องปฏิบ ัติการฯเป็นลายล ักษณ์อ ักษร
ห้ามค ัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนีแ
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เอกสำรแนบที่ 3.2
รำยละเอียดกำรแปลผล

เอกสำรแนบที่ 3.3
ผลกำรตรวจสุขภำพ ประจำปี 2562

เอกสำรแนบที่ 3.4
สถิติกำรเกิดอุบัติเหตุ
ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม-ธันวำคม 2563

ผูป
้ ระสบเหตุ

หจก

หน่วยงาน

ส่วน

ส่วนใหม่ 2019

โรงงาน

้ ที่
พืน

ปี

ว ันที่

เดือน

2020

26

สิงหาคม

คูธ
่ รุ กิจ

หจก.จรูญโรจน์กอ
่ สร ้าง

กระจายสินค ้าเขาวง

Operations KW

Operations KW

KW

เครือ
่ งบรรจุ 7 กระจาย
สินค ้า

เครือ
่ งบรรจุกระแทกศรีษะคูธ
่ รุ กิจ

รายละเอียดโดยย่อ

2020

1

ตุลาคม

คูธ
่ รุ กิจ

หจก.นภนิรันดร์

Green Energy and
Alternative fuel

เหมือง

Quarry

KW

ทางเข ้า-ออก PLANT
BIOMASS

รถขนส่ง biomass ถอยชนเสาไฟ

2020

30

ตุลาคม

คูธ
่ รุ กิจ

บริษัท ส.คงแก ้ว กรุ๊ป

Green Energy and
Alternative fuel

เหมือง

Quarry

KW

บริเวณกองสต๊อกใบอ ้อย รถคีบใบอ ้อยควา่

รายละเอียดเหตุการณ์

ประเภทSCG

วันที่ 26 ส.ค. 2563 ผู ้ประสบเหตุเข ้าปฏิบัตงิ านในเวลา เสียชีวต
ิ
กะ 16:00 – 24:00 น. โดยได ้รับมอบหมายให ้
ปฏิบัตงิ านประจาเครือ
่ งบรรจุ (no.7) จนเวลา 18.50 น.
เพือ
่ นร่วมงานทีป
่ ฏิบัตงิ านทีเ่ ครือ
่ งบรรจุ (no.6)
ั ญาณนั บจานวนปูนที่ เครือ
สังเกตเห็นมีสญ
่ งบรรจุ (no.7)
โชว์ค ้างจ่ายอีก 3 ถุง นานผิดปกติ จึงเดินเข ้าไปดู พบ
ผู ้ประสบเหตุนอนหมดสติ อยูภ
่ ายในประตูด ้านหลัง
เครือ
่ งบรรจุ โดยทีเ่ ครือ
่ งฯ ยังทางานอยู่ จึงวิง่ กลับไป
ด ้านหน ้าเครือ
่ งเพือ
่ กดหยุดเครือ
่ ง และขอความ
ช่วยเหลือไปยังหัวหน ้างานและพนั กงาน แจ ้ง
สถานพยาบาล นาผู ้ประสบเหตุสง่ รพ. พระพุทธบาท
เวลา 21.30 น. แพทย์แจ ้งว่าผู ้ประสบเหตุไม่ตอบสนอง
ต่อการรักษาและเสียชีวต
ิ ลง
ผลชันสูตร : เสียชีวต
ิ เนื่องมาจากกระดูกสันหลังช่วงคอ
หัก (CERVICAL SPINE DISLOCATION)
เกิดเหตุการณ์รถทีจ
่ อดไว ้ไหลไปชนเสาไฟฟ้ าแสงสว่าง
ข ้างถนนเสียหาย
01/10/63 เวลา 10:30 น.นายศุภชัย พุทธชนม์ ขับรถ
ขนสินค ้า (ขีก
้ บ) ทะเบียน 82-3311 ปทุมธานี เข ้ามาลง
สินค ้าใน PLANT BIOMASS KW เสร็ จเรียบร ้อย เมือ
่ ลง
สินค ้าเสร็จเรียบร ้อย ได ้ขับรถมาจอดบริเวณทางเข ้าออก PLANT เพือ
่ ทาการรับตั๋วเมือ
่ ลงสินค ้าเสร็ จ และทา
การคุมผ ้าใบ
รถทีจ
่ อดไว ้เกิดการไหลข ้ามถนน ไปชนกับเสาไฟฟ้ า
แสงสว่างข ้างถนนจนเกิดการเสียหาย

ิ เสียหาย
ทรัพย์สน

ประสบเหตุต ้องการคีบก ้อนใบอ ้อยจากกอง stock เพือ
่
รักษาพยาบาล
บนขึน
้ รถบรรทุก ไปรอย่อย ทีเ่ ครือ
่ งอัดเม็ด Briquette
Plant
เวลาประมาณ 18.20 น. ระหว่างคีบก ้อนใบอ ้อยก ้อนที่
8(นั บจากพืน
้ ) ขณะกาลังดังบูมคีบพร ้อมก ้อนใบอ ้อยลง
ก ้อนใบอ ้อยด ้านล่าง(ก ้อนที7
่ ,6,5,4,3 นั บจากพืน
้ )ล ้ม
จากกองมากระแทกกับบูมคีบของรถ ทางด ้านขวา ทาให ้
รถคีบ เสียการทรงตัว และล ้ม ไปทางด ้านซ ้าย
รปภ.ประจาพืน
้ ที่ สังเกตเห็นรถคีบกาลังเอียง และจึงรีบ
วิง่ เข ้ามาดูทเี่ กิดเหตุ
จากนั น
้ ได ้ขับรถจักรยานยนต์ไปตามพนั กงานประจากะ
ซึง่ อยูก
่ ัน 2 คน คนที่ 1 ไปตามรถยกมาหน ้างานและอีก
คนรีบมาทีเ่ กิดเหตุ
หลังจากรถยกมาถึงได ้ช่วยกันพาคนเจ็บออกจากทีเ่ กิด
เหตุไปสถานพยาบาล และทาการปฐมพยาบาลเบือ
้ งต ้น
จากนั น
้ นาส่ง รพ.พระพุทธบาท ต่อไป
อาการบาดเจ็บ : ข ้อขาด ้านซ ้ายเหนือตาตุม
่ โดนทับด ้วย
ราวจับขึน
้ รถภายนอกมีแผลถลอกเล็กน ้อย
แต่ ขาไม่เสียรูป และผู ้ประสบเหตุมส
ี ติ พูดคุยได ้ตามปกติ

ประเภทอุบ ัติเหตุ
หนีบ ดึง

อว ัยวะทีบ
่ าดเจ็ บ
ศีรษะ

การจราจรภายนอก /
การจราจรหรือยานพาหนะ
ภายใน

การจราจรภายนอก /
การจราจรหรือยานพาหนะ
ภายใน

ข ้อเท ้า

สิง่ ทีท
่ าให้ประสบอ ันตราย

ล ักษณะประสบอ ันตราย

ประเภทงาน

สาเหตุ Unsafe act

เครือ
่ งจักร

วัตถุหรือสิง่ ของกระแทกหรือ
ชน

งานประจา

ไม่ปฏิบัตต
ิ ามวิธก
ี าร
ปฏิบัตงิ านมาตรฐาน

ยานพาหนะ

อุบัตเิ หตุจากยานพาหนะ

งานประจา

ไม่ปฏิบัตต
ิ ามวิธก
ี าร
ปฏิบัตงิ านมาตรฐาน

ยานพาหนะ

อุบัตเิ หตุจากยานพาหนะ

งานประจา

ไม่ปฏิบัตต
ิ ามวิธก
ี าร
ปฏิบัตงิ านมาตรฐาน

เอกสำรแนบที่ 3.5
กำรสำรวจดัชนีควำมพึงพอใจของชุมชนต่อโรงงำน
(Community Satisfaction Index; CSI)

SCG Community
Satisfaction Survey 2019
โรงงานปูนซเี มนต์ไทย (เขาวง)
SCG Community

5 KPIs
SCG Community

7 KPIs

1

Main Objectives

3

Methodology

4

Sampling & Coverage Area

6

Fieldwork

7

Summary of Insights

9

Detailed Finding

Agenda

12

Community Satisfaction Index 2019

141

SCG vs. Competitor

148

Community Satisfaction 2020 - Suggestion 153
Community Engagement

161

2

Main Objective
ประเมินภาพล ักษณ์โรงงาน

• การรับรู ้ต่อภาพลักษณ์ของโรงงาน
• Community Engagement
• ทัศนคติของชุมชนต่อโรงงาน

ประเมินผลการดาเนินงานของโรงงาน

• ผลการดาเนินงานของโรงงาน
5 KPIs - ด ้านเศรษฐกิจ
- ด ้านสงิ่ แวดล ้อม
- ด ้านความปลอดภัยต่อชุมชน
ั พันธ์
- ด ้านกิจกรรมชุมชนสม
ื่ สารประชาสม
ั พันธ์
- ด ้านการสอ
+2 KPIs + ด ้านกายภาพ
[ปี 2562]
+ ด ้านการบริหารจัดการ
+ ด ้านนวัตกรรม
+ ด ้านเศรษฐกิจหมุนเวียน

ประเมิน Community Quality of Life

•
•
•
•

Community Satisfaction Index 2019

• ผลการดาเนินงานของปี 2562
• เปรียบเทียบผลการดาเนินงานของ ปี 2562 vs 2561

คุณภาพชวี ต
ิ / ความเป็ นอยู่
ปั ญหา / ผลกระทบทีไ่ ด ้รับในปั จจุบน
ั
ปั ญหา / ผลกระทบทีค
่ าดว่าจะได ้รับในอนาคต
ความคาดหวัง / ความต ้องการ / ข ้อเสนอแนะ

3

Methodology
ึ ษา
หน่วยทีศ
่ ก
โรงงานปูนซเี มนต์ไทย (เขาวง)

วิธก
ี ารวิจ ัย
• งานวิจัยเชงิ ปริมาณ
้
• ใชแบบสอบถามเป็
นเครือ
่ งมือ

กลุม
่ เป้าหมาย
กลุม
่ เป้ าหมายรอบโรงงานปูนซเี มนต์ไทย (เขาวง)
ทีก
่ าหนดให ้ ในรัศมี 5 กิโลเมตร ประกอบด ้วย
• กลุม
่ ชุมชน : ประชาชนทั่วไปและผู ้นาความคิด

วิธก
ี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
Face-to-face interview

ระยะเวลาดาเนินการภาคสนาม
วันที่ 20 - 25 พฤศจิกายน 2562

่ ต ัวอย่าง
วิธก
ี ารสุม
• ประชาชนและผู ้นา : Stratified Multi-Stages
Proportional Sampling Design
• ผู ้นาชุมชน : Purposive Sampling Design

4

Methodology
เครือ
่ งมือทางสถิตท
ิ ใี่ ชใ้ นการวิจ ัย

สเกลว ัดระด ับความพึงพอใจ
(10 Points Rating Scale)

การร ับรู ้

Rate
10

พึงพอใจมากทีส
่ ด
ุ

9

พึงพอใจมาก

8

พึงพอใจ

7

ปานกลาง

6

พึงพอใจน้อย

สเกลว ัดระด ับ 5 สเกล

เกณฑ์การประเมินผลการวิจ ัย

เกณฑ์
สูง

%Awareness

เกณฑ์
ว ัดระด ับ
5 สเกล

การเข้าร่วม
กิจกรรม

%Highly Satisfied %เคยเข ้าร่วมกิจกรรม
(Rate 8-10)

% Rate 4-5

80 - 100% 80 - 100% 80 - 100% 80 - 100%

ปานกลาง 70 - 79%
ตา
่

ความพึง
พอใจ

0 - 69%

70 - 79%

70 - 79%

70 - 79%

0 - 69%

0 - 69%

0 - 69%

ความคิดเห็น

การได้ร ับประโยชน์

มากทีส
่ ด
ุ
มาก

คะแนน

ความเหมาะสมและเพียงพอ

คุณภาพชีวต
ิ /ความเป็นอยู่

(Rate)

ได ้รับประโยชน์มาก

เหมาะสม - เพียงพอมาก

ดีมาก

5

ได ้รับประโยชน์

เหมาะสม - เพียงพอ ค่อนข ้างมาก

ดี

4

ปานกลาง

ไม่แน่ใจ

เหมาะสม – เพียงพอ ปานกลาง

ปานกลาง / พอใช ้

3

น ้อย

ไม่ได ้รับประโยชน์

ไม่คอ
่ ยเหมาะสม - ไม่คอ
่ ยเพียงพอ

ไม่ด ี / แย่

น ้อยทีส
่ ด
ุ

ไม่ได ้รับประโยชน์เลย

ไม่เหมาะ - ไม่เพียงพอเลย

ไม่ดเี ลย / แย่มาก

2
1

้ า่ จานวนเต็มของค่าร้อยละโดยการปัดเศษทศนิยม
ข้อมูลในการนาเสนอผลการสารวจของรายงานตามโครงการนี้ ใชค

…..
1

พึงพอใจน้อยทีส
่ ด
ุ /ไม่พงึ พอใจ

เกณฑ์การประเมินผลการวิจ ัย
เกณฑ์

ความรุนแรงปัญหาฯ
ค่าเฉลีย
่

รุนแรงมาก

4.21 - 5.00

รุนแรงค่อนข ้างมาก

3.41 - 4.20

รุนแรงปานกลาง

2.61 - 3.40

ไม่คอ
่ ยรุนแรง

1.81 - 2.60

ไม่รน
ุ แรงเลย

1.00 - 1.80

5

Sampling & Coverage Area
ขนาดต ัวอย่าง

โรงงานปูนซเี มนต์ไทย (เขาวง)

โรงงานปูนซเี มนต์ไทย (เขาวง)

รวมกลุม
่ เป้าหมาย
บริเวณที่ 1 :ในระยะ 1 - 3 กิโลเมตร

กลุม
่ ชุมชน ปี 2561

กลุม
่ ชุมชน ปี 2562

้ ที่ 5 กิโลเมตร
ชุมชนรอบโรงงานฯ พืน

รวม
*CL.(95%)

ประชาชน

ผูน
้ าความคิด

378

345

175

รวม

ประชาชน

ผู ้นาความคิด

33

420

322

98

161

14

180

138

42

1. บ ้านซับบอน

ม.2 ต.เขาวง

24

22

2

30

23

7

2. บ ้านหนองป่ าพง

ม.4 ต.เขาวง

10

9

1

30

23

7

3. บ ้านเขาวง

ม.5 ต.เขาวง

46

42

4

30

23

7

4. บ ้านน ้อย

ม.6 ต.เขาวง

26

24

2

30

23

7

5. บ ้านวุ ้ง (บ ้านถ้ามงกุฏ)

ม.8 ต.เขาวง

14

13

1

30

23

7

55
203

51
184

4
19

30
240

23
184

7
56

17

15

2

9

8

1

36

33

3

33

30

3

27

25

2

17

15

2

28

26

2

19

17

2

30
30
30
30
30
30
30
30

23
23
23
23
23
23
23
23

7
7
7
7
7
7
7
7

14

13

1

3

2

1

6. บ ้านหนองสามห ้าง
ม.9 ต.หน ้าพระลาน
บริเวณที่ 2 : ในระยะ 3 - 5 กิโลเมตร

7. บ ้านโคกมะเดือ
่
8. บ ้านคลองทราย (บ ้านเขาพลัด)
9. บ ้านหนองกอง
10. บ ้านซับชะอม
11. บ ้านหนองสุทธะ
12. บ ้านดอยหินปูน
13. บ ้านม่วงฝ้ าย
14. บ ้านเขาดินใต ้
15. บ ้านพุ
16. บ ้านคุ ้งพัฒนา

ม.1 ต.เขาวง
ม.3 ต.เขาวง
ม.7 ต.เขาวง
ม.9 ต.เขาวง
ม.12 ต.ห ้วยป่ าหวาย
ม.13 ต.ห ้วยป่ าหวาย
ม.10 ต.หัวปลวก
ม.12 ต.หัวปลวก
ม.1 ต.พุกร่าง
ม.4 ต.ขุนโคลน

่ มั่น (Confidence level) หมายเหตุ : Stratified Multi-Stages Proportional Sampling Design และจานวนตัวอย่างในแต่ละ อปท. ต ้องไม่น ้อยกว่า 50 ราย (ข ้อกาหนดของกระทรวงอุตสาหกรรม)
* CL หมายถึง ระดับความเชือ

6

Fieldwork

ระยะเวลาดาเนินการภาคสนาม
วันที่ 20 - 25 พฤศจิกายน 2562

7

คุณล ักษณะกลุม
่ เป้าหมาย ปี 2562
ั ภาษณ์
คุณลักษณะผู ้ถูกสม
ผูน
้ าความคิด

8%

ประชาชน

ึ ษา
การศก

เพศ
91%

- อสม./ ประธาน อสม.

4%

- พ่อบ ้าน / แม่บ ้าน

27%

- ผู ้ใหญ่บ ้าน / ผู ้ช่วยผู ้ใหญ่บ ้าน

3%

- รับจ ้างทัว่ ไป

23%

- ประธาน หรือ หัวหน ้ากลุม
่

1%

- ค ้าขาย

15%

- กานัน / ผู ้ช่วยกานัน / สารวัตรกานัน

1%

- เกษตรกร

10%

- อบต. / สมาชิก อบต.

1%

- พนักงานเอกชน

8%

- ธุรกิจส่วนตัว

2%

- อืน
่ ๆ

6%

ค่าเฉลีย
่

ภูมล
ิ าเนาเดิม
เกิดในตาบลนี้

66%

ย้ายมาจากตาบลอืน
่ ในอาเภอเดียวก ัน

26%

ย้ายมาจากอาเภออืน
่ ในจ ังหว ัดเดียวก ัน
ย้ายมาจากจ ังหว ัดอืน
่

สาเหตุทย
ี่ ้ายมาอยูใ่ นพืน
้ ทีน
่ ี้
ย้ายตามพ่อแม่/ญาติพน
ี่ อ
้ ง

39%

3%

แต่งงาน/มีครอบคร ัว

21%

4%

เหตุผลด้านการประกอบอาชีพ

39%

อายุ (ปี )

45

รายได้สว่ นต ัว (บาทต่อเดือน)

8,091

รายได้ครอบคร ัว (บาทต่อเดือน)

25,404
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Summary of
Insights

9

SCG Community Satisfaction Survey 2019
ปูนซเี มนต์ไทย (เขาวง)
Awareness

Highly Sat. (Rate 8-10)

ประชาชน
Awareness

ผู ้นาความคิด

Highly Sat. (Rate 8-10)

Awareness

Highly Sat. (Rate 8-10)

Economic

79%

87%

78%

88%

94%

81%

Environmental

88%

91%

87%

90%

100%

94%

Safety

90%

93%

89%

92%

100%

97%

Community Activities

98%

97%

98%

96%

100%

97%

100%

79%

100%

78%

100%

85%

Information

5 KPIs

83%

82%

94%

+Physical

74%

93%

72%

93%

94%

90%

+Management

66%

86%

63%

85%

94%

90%

7 KPIs

82%

81%

94%

+Innovation

31%

95%

28%

95%

64%

95%

+Circular Economy

48%

96%

43%

97%

91%

90%

เกณฑ์

สูง (80% - 100%) ปานกลาง (70% - 79%)

ตา่ (0% - 69%)
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โครงการ SCG Community Satisfaction Survey 2019
ื่ โรงงาน
อ ัตราการร ับรูช
้ อ

ย้าถาม
15%

85%
เอ่ยเอง

ปัญหาทีไ่ ด้ร ับในปัจจุบ ัน

ื่ (เอ่ยเอง+ยา้ ถาม)
อ ัตราการร ับรูช
้ อ
ปูนซเี มนต์ไทย (เขาวง)
100%

ท ัศนคติของชุมชนต่อภาพล ักษณ์ และการดาเนินงานของโรงงาน
ภาพล ักษณ์โดยรวม
ความพึงพอใจโดยรวม

88%

ไม่พอใจ

เกณฑ์คะแนน 8-10

87%

- หน่วยแพทย์เคลือ
่ นทีต
่ รวจสุขภาพฟรี
- ตัดผมฟรี / ซ่อมเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าในชุมชนฟรี /
ถ่ายน้ ามันเครือ
่ งฟรี / จัดกิจกรรมวันเด็กในชุมชน
- ร่วมทอดกฐิน ผ ้าป่ ากับชาวบ ้าน
-มอบทุนการศึกษานั กเรียนในชุมชน
- ลงพืน
้ ทีย
่ ังไม่คอ
่ ยทัว่ ถึง / ลงพืน
้ ทีช
่ ว่ ยเหลือชุมชนน ้อย
- ทากิจกรรมยังน ้อยเกินไป / ทากิจกรรมไม่คอ
่ ยแจ ้งให ้ทราบ

สูง (80% - 100%)

ปานกลาง (70% - 79%)

เป็ นภูมแ
ิ พ ้ / เด็กเป็ นหอบหืด
เป็ นโรคปอด
เป็ นโรคทางเดินหายใจ
โรงมะเร็งปอด / โรคมะเร็ง

ตา่ (0% - 69%)

ปูนซเี มนต์ไทย (เขาวง)

26%

Other

30%

6%

29%

10% ปูนซเี มนต์ไทย (เขาวง)
23%

Other

- ฝุ่ นละอองสีขาว , สีเทา
- เสียงจากการระเบิดหิน
- น้ าเน่า

Community Satisfaction Index 2019
Community Satisfaction Index

เหตุผล

พอใจ

-

ปัญหาทีค
่ าดว่าได้ร ับในอนาคต

Economic
Environmental
Safety
Community Activities
Information
Community Satisfaction Index [5 KPIs]
Physical
Management
Community Satisfaction Index [7 KPIs]
Innovation
Circular Economy

[5 KPIs]

[7 KPIs]

Coefficient
Weighted (bi)

Coefficient
Weighted (bi)

Awareness
(Ai)

Highly Sat.
(Si =Rate 8-10)

0.139

0.134

79%

87%

0.098

0.092

88%

91%

0.096

0.089

90%

93%

0.290

0.283

98%

97%

0.378

0.361

100%

79%

83%
0.007
0.035

74%

93%

66%

86%

82%
31%

95%

48%

96%
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Detailed Finding
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1

ภาพล ักษณ์โรงงาน

2

ผลการดาเนินงานของโรงงาน

3

Community Quality of Life

4

Community Satisfaction Index
13

1

สว่ นที่ 1/1

ภาพล ักษณ์โรงงาน

ภาพล ักษณ์ของโรงงาน

สว่ นที่ 1/2

ความผูกพันของชุมชนกับโรงงาน

สว่ นที่ 1/3

ทัศนคติของชุมชนต่อภาพลักษณ์ และการดาเนินงานของโรงงาน

14

ื่ โรงงาน ปี 2562 vs 2561
การร ับรูช
้ อ

n = ราย (100%)

่ โรงงาน ทีพ
ส่วนที่ 1/1 : ข ้อ 1. กรุณาบอกชือ
่ ส
ี ถานทีต
่ งั ้ อยูใ่ นบริเวณ..... ? [ถ ้าไม่ตอบว่ารู ้จัก โรงงาน...... ให ้ถาม ข ้อ 2]
่ ี่ “รู ้จัก / เคยเห็น / เคยได ้ยิน” ทีม
ข ้อ 2. พีร่ ู ้หรือไม่วา่ โรงงาน..... มีสถานทีต
่ งั ้ อยูใ่ นบริเวณ..... ?
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1

ภาพล ักษณ์โรงงาน

สว่ นที่ 1/1

ภาพลักษณ์ของโรงงาน

สว่ นที่ 1/2

ความผูกพ ันของชุมชนก ับโรงงาน

สว่ นที่ 1/3

ทัศนคติของชุมชนต่อภาพลักษณ์ และการดาเนินงานของโรงงาน

16

ความผูกพ ันของชุมชนก ับโรงงาน ปี 2562
n = ราย (100%)

+ประเด็นเพิม
่ ปี 2562
ส่วนที่ 1/2 : ข ้อ1-14. แล ้วพีม
่ ค
ี วามคิดเห็นต่อโรงงาน..... ปี 2562 ในประเด็น......... (อ่านทีละประเด็น) .......... มากน ้อยในระดับใดคะ?

เกณฑ์ (% Rate 4-5)
สูง (80% - 100%)
ปานกลาง (70% - 79%)
ตา่ (0% - 69%)
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1

ภาพล ักษณ์โรงงาน

สว่ นที่ 1/1

ภาพลักษณ์ของโรงงาน

สว่ นที่ 1/2

ความผูกพันของชุมชนกับโรงงาน

สว่ นที่ 1/3

ท ัศนคติของชุมชนต่อภาพล ักษณ์ และการดาเนินงานของโรงงาน

18

