โครงการโรงไฟฟ้าแหลมฉบัง
บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จากัด

บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากการดาเนินการตามมาตรการลดผลกระทบ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
โครงการโรงไฟฟ้าแหลมฉบัง บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จากัด ประจาเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
2561 เพื่ อ น าเสนอต่ อ ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้ อ ม และหน่ ว ยงาน
ที่เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ พิ จ ารณาผลการดาเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ พบว่ า โครงการสามารถปฏิ บั ติ ต ามมาตรการ
ลดผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ตามที่ ไ ด้ เ สนอไว้ ใ นรายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มได้ ค รบถ้ ว น
ทุกประการ ส่วนผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านคุณภาพอากาศ ระดับเสียงโดยทั่วไป
คุณภาพน้าทิ้ง และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พบว่า ทุกค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของทางราชการกาหนด
ข้อเสนอแนะการปรับปรุง
1. คุณภาพอากาศ
1.1 คุณภาพอากาศในปล่องระบาย
จากผลการตรวจวั ด คุณ ภาพอากาศในปล่ อ งระบายของโครงการโรงไฟฟ้ าแหลมฉบั ง บริ ษั ท
บี. กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จากัด ประจาเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 ในวันที่ 16-17 ตุลาคม 2561
จานวน 2 สถานี คือ บริเวณปล่อง HRSG#1 และปล่อง HRSG#2 ที่ความเข้มข้นที่สภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ
25 องศาเซลเซียส ความดัน 760 มิลลิเมตรปรอท และปรับไปที่ 7% Excess Oxygen พบว่า ทุกค่ามีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานที่ทางราชการกาหนด
เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา พบว่า บริเวณปล่อง HRSG#1 ค่า TSP, CO และ
NOX as NO2 มีค่าเพิ่มขึ้น ส่วนบริเวณปล่อง HRSG#2 ค่า CO และ NOX as NO2 มีค่าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ยังคงมี
ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกาหนด ส่วนค่า TSP มีค่าลดลงเล็กน้อย
โดยทางโครงการได้ทาการติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง (CEMS) บริเวณ
ปล่อง HRSG ทั้ง 2 ปล่อง เพื่อทาการตรวจวัดปริมาณมลสารที่ระบายออกจากปล่องระบายตลอดระยะเวลา
ดาเนินการ และมีการ Calibrate อย่างต่อเนื่อง และได้ทาการเฝ้าระวังและตรวจติดตามคุณภาพอากาศ
ในปล่องระบายอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาดาเนินโครงการ (ภาคผนวกที่ 8)
นอกจากนี้ ทางโครงการยังได้ดาเนินการตรวจสอบการทางานของระบบ CEMS เป็นประจาทุกปี
โดยในปี 2561 ทาง โครง การไ ด้ ม อบหมายให้ บ ริ ษั ท อี ส เทิ ร์ น ไ ทยคอนซั ล ติ้ ง 1992 จ ากั ด
เป็นผู้ดาเนินการตรวจสอบ (Audit) โดยได้ดาเนินการวันที่ 11-12 ตุลาคม 2561 (ภาคผนวกที่ 9)
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การปฏิบัติของโครงการ
- ทางโครงการได้ทาการติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง (CEMS) บริเวณ
ปล่อง HRSG ทั้ง 2 ปล่อง เพื่อทาการตรวจวัดปริมาณมลสารที่ระบายออกจากปล่อ งระบาย
ตลอดระยะเวลาดาเนินการ และมีการ Calibrate อย่างต่อเนื่อง
- ทาการเฝ้าระวังและตรวจติดตามคุณภาพอากาศในปล่องระบายอย่างต่อเนื่อง
- ทางโครงการยั ง ได้ ด าเนิ น การตรวจสอบการท างานของระบบ CEMS เป็ น ประจ าทุ ก ปี
โดยในปี 2561 ทางโครงการได้ ม อบหมายให้ บริ ษั ท อี ส เทิร์ น ไทยคอนซั ล ติ้ ง 1992 จ ากั ด
เป็นผู้ดาเนินการตรวจสอบ (Audit) โดยได้ดาเนินการในวันที่ 11-12 ตุลาคม 2561
ข้อเสนอแนะ
- ทาการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่ องระบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกัน
ไม่ ให้ มลสารจากการด าเนิ นโครงการส่ งผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อมภายนอกหรื อส่ งผลกระทบ
น้อยที่สุด
- ทาการซ่ อ มบ ารุ ง และตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของปล่ อ งระบายอย่ างสม่ าเสมอ
เพื่อควบคุมค่ามลสารดังกล่าวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกาหนด
1.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
จากผลการตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศในบรรยากาศของโครงการโรงไฟฟ้ า แหลมฉบั ง บริ ษั ท
บี. กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จากัด ประจาเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 ในระหว่างวันที่ 11-22 ตุลาคม
2561 จ านวน 4 สถานี คือ บริเ วณส านัก งานนิ คมอุตสาหกรรมแหลมฉบั ง วัด มโนรมย์ วัดแหลมฉบั ง
และบ้านชากยายจีน พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้
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เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา พบว่า
- บริเวณสานักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ค่า TSP, PM10, NO2 และ SO2 มีค่าเพิ่มขึ้น
- บริเวณวัดมโนรมย์ ค่า TSP และ PM10 มีค่าลดลง ส่วนค่า SO2 และ NO2 มีค่าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ยังมีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกาหนด
- บริเวณวัดแหลมฉบัง ค่า NO2 มีค่าลดลง ส่วนค่า TSP, PM10 และ SO2 มีค่าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ยังมีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกาหนด
- บริเวณบ้านชากยายจีน ค่า PM10 มีค่าใกล้เคียงค่าเดิม ค่า SO2 มีค่าลดลง ส่วนค่า TSP, และ NO2 มี
ค่าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ยังมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกาหนด
ข้อเสนอแนะ
- ท าการตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เป็ น การเฝ้ า ระวั ง และป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ก าร
ดาเนินการของโครงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกหรือส่งผลกระทบน้อยที่สุด
2. ระดับเสียง
2.1 ระดับเสียงโดยทั่วไป
จากผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปของโครงการโรงไฟฟ้าแหลมฉบัง บริษัท บี. กริม เพาเวอร์
(แหลมฉบัง) 1 จากัด ประจาเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 ในระหว่างวันที่18-21 กันยายน และ 11-14
ธันวาคม 2561 จานวน 5 สถานี คือ บริเวณพื้นที่ทางานในโรงไฟฟ้า ภายในพื้นที่โรงไฟฟ้า (รั้ว) วัดแหลมฉบัง
บ้านทุ่งสุขลา และโรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชา พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และประกาศ
กระทรวงอุ ตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อ ง กาหนดค่ าระดับเสี ยงการรบกวนและระดับเสียงที่เ กิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน
เมื่ อ เปรี ยบเทียบกับผลการตรวจวั ดครั้ ง ที่ผ่ านมา พบว่ า ผลการตรวจวั ดส่ว นใหญ่มี ค่ าเพิ่ ม ขึ้ น
เล็กน้อย ยกเว้น บริเวณบ้านทุ่งสุขลา และบริเวณโรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชา มีค่าลดลง ทั้งนี้ ยังมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานกาหนดไว้
ข้อเสนอแนะ
- ทาการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกหรือส่งผลกระทบน้อยที่สุดและควบคุมให้ระดับเสียงมีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานกาหนดตลอดระยะเวลาดาเนินโครงการ

จัดทาโดย
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3. คุณภาพน้้าทิ้ง
3.1 คุณภาพน้้าทิ้ง
จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้งของโครงการโรงไฟฟ้าแหลมฉบัง บริษัท บี. กริม เพาเวอร์
(แหลมฉบัง) 1 จากัด ประจาเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 จานวน 1 สถานี คือ
บริเวณจุดระบายน้าของโรงไฟฟ้าก่อนไหลลงรางระบายน้าทิ้งของนิคมฯ พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์ทุกค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
ทั่วไปในการระบายน้าเสียลงสู่ระบบบาบัดน้าเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม
เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ผ่านมา พบว่า รายการทดสอบ ส่วนใหญ่มี ค่า
เพิ่มขึ้นจากครั้งที่ผ่านมา ยกเว้น รายการทดสอบ Chloride, Conductivity และ Total Dissolved Solids มีค่า
ลดลง ส่วนรายการทดสอบ Temperature มีค่าไม่เปลี่ยนแปลง
ข้อเสนอแนะ
- โครงการควรตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพและเฝ้ า ระวั ง คุ ณ ภาพน้ าทิ้ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ค่ า
ดังกล่าวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกาหนดตลอดระยะเวลาดาเนินโครงการ
4. การคมนาคม
ปัจจุบันข้อมูลปริมาณการจราจรรายปี (AADT) ของกรมทางหลวงยังไม่มี เนื่องจากข้อมูลยังไม่เพียง
พอที่จะจัดทาเป็นฐานข้อมูลในการบันทึกปริมาณการจราจรในรูปของ AADT ได้ ทั้งนี้ หากกรมทางหลวง
มีการจัดเก็บข้อมูลปริมาณการจราจรรายปีเรียบร้อยแล้วทางโครงการจะดาเนินการตามมาตรการกาหนด
ซึ่งปัจจุบันการขนส่งของโครงการส่วนใหญ่เป็นการขนส่งผ่านทางท่อ ทาให้มีปริมาณรถที่เข้า -ออก โครงการ
มีปริมาณน้อยมาก แต่อย่างไรก็ตาม ทางโครงการได้สารวจปริมาณรถที่ผ่านเข้า-ออกโครงการไว้อย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.20 (ภาคผนวกที่ 23) สาหรับสถิติการเกิดอุบั ติเหตุทางโครงการได้ทาการ
บั น ทึ ก และรวบรวมไว้ เ ช่ น กั น โดยพบว่ า ในช่ ว งกรกฎาคม-ธั น วาคม 2561 ไม่ มี อุ บั ติ เ หตุ เ กิ ด ขึ้ น
(ภาคผนวกที่ 24)
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5. การจัดการกากของเสีย
การจัดการกากของเสียของโครงการ ทางโครงการได้มีมาตรการการจัดการกากของเสียของโครงการ
โดยทางโครงการได้ ทาการประเมิ นความเหมาะสมของการจั ดการขยะภายในโครงการเป็ นประจ าทุ กเดื อน
เพื่อเลือกใช้บริการหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และมีความสามารถในการจัดการขยะของ
โครงการ โดยจั ดให้มี การนาขยะทั่วไป ส่ง กาจั ดโดยห้างหุ้น ส่วนจ ากัด เอส ที พี รี ไ ซเคิล ซึ่ ง ได้รับอนุญาต
จากเทศบาลนครแหลมฉบัง จัดให้มี การนาขยะอันตราย ขนส่งโดยบริษัท อาทิตศรี จากัด โดยส่งไปกาจัดยัง
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน) และขนส่งโดยบริษัท เจ.ที. เค. ทรานสปอร์ต
จากัด โดยส่ งไปกาจัดยัง บริษัท ไทย โอนลี่ วัน แมเนจ แอนด์ เซอร์วิส จากัด (ภาคผนวกที่ 15) เพื่อเป็น
การจั ดการสิ่ง แวดล้ อม และความปลอดภัย อย่างเป็นระบบทางโครงการได้รับ การรับรองมาตรฐานด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015, มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และ
มาตรฐานระบบการจั ดการอาชี ว อนามั ย และความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 เรีย บร้ อยแล้ ว
(ภาคผนวกที่ 26)
6. สังคม-เศรษฐกิจ
จากการสารวจทัศนคติชุมชน โครงการโรงไฟฟ้าแหลมฉบัง บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1
จ ากั ด ประจ าปี 2561 ในวั น ที่ 25 และ 27 พฤษภาคม 2561 สามารถสรุ ป แยกเป็ น 2 ชุ ม ชน คื อ
ชุ ม ชนบ้ า นแหลมฉบั ง และชุ ม ชนบ้ า นทุ่ ง สุ ข ลา รวมทั้ ง สิ้ น 400 ตั ว อย่ า ง พบว่ า ประชากรส่ ว นใหญ่
มีความคิดเห็นว่าโครงการจะส่งผลดีมากกว่าผลเสีย (ภาคผนวกที่ 17)
ทั้งนี้ ทางโครงการจะนาข้อเสนอแนะจากการสารวจทัศนคติชุมชนมาทาการปรับแผนในด้านมวลชน
สัม พันธ์ เป็นประจาทุกปี เช่ น การประชาสัม พันธ์ โครงการโรงไฟฟ้า พร้อมทั้ง ได้เชิ ญชุ มชนเข้าร่วมรับฟัง
การรายงานผลการการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม เพื่อรับฟังความคิดเห็น และคลายความกังวลจากเหตุที่อาจจะ
เกิดจากกิจกรรมของโครงการ
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7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
7.1 การตรวจสุขภาพคนงานประจ้าปี
การตรวจสุ ข ภาพคนงาน ของโครงการโรงไฟฟ้ า แหลมฉบั ง บริ ษั ท บี . กริ ม เพาเวอร์
(แหลมฉบัง) 1 จากัด ประจ าปี 2561 ได้ดาเนินการในวันที่ 1-31 มีนาคม 2561 โดยโรงพยาบาลสมิติเวช
ศรีราชา พบว่า คนงานมีสุขภาพปกติ กรณีที่พบผลตรวจสุขภาพของคนงานมีความผิดปกติ ทางโครงการ
ได้ทาการวิเคราะห์หาสาเหตุ และดูแนวโน้มผลการตรวจวัดเทียบกับปีที่ผ่าน ๆ มา เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น
และวิเคราะห์หาสาเหตุว่าความผิดปกติดังกล่าวเกิดจากการทางานหรือไม่ พร้อมทั้งส่งตัว คนงานตรวจวัดซ้า
และปรึกษาทีมแพทย์เพื่อทาการรักษาต่อไป
อย่างไรก็ตาม ทางโครงการได้จัดให้มีห้องฟิตเนสสาหรับ คนงาน เพื่อส่งเสริมให้คนงานออกกาลัง
กาย และลดปัญหาด้านสุขภาพต่อไปรวมทั้งได้จัดให้ทุกวันศุกร์ช่วง 15:00–17:00 น. เป็นช่วงเวลาออกกาลัง
กายเป็นประจา (ภาคผนวกที่ 20)
7.2 การฝึกปฏิบัติแผนฉุกเฉิน
การฝึ ก ปฏิ บั ติ แ ผนฉุ ก เฉิ น และการฝึ ก ซ้ อ มดั บ เพลิ ง ของโครงการโรงไฟฟ้ า แหลมฉบั ง
บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จากัด ปีละ 1 ครั้ง ในปี 2561 ดาเนินการเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน
2561 (ภาคผนวกที่ 19)
นอกจากนี้ทางโครงการมีประชุมความปลอดภัยเพื่อทบทวนการปฏิบัติและหาแนวทางส่งเสริม
รักษาความปลอดภัยเป็นประจาอย่างสม่าเสมอ (ภาคผนวกที่ 25)
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7.3 ระดับเสียงในพื้นที่ท้างาน
จากผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ทางานของโครงการโรงไฟฟ้าแหลมฉบังบริษัท บี. กริม
เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จากัด ประจาเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 ในวันที่ 17-18 กันยายน และ 10-11
ธันวาคม 2561 จานวน 11 สถานี คือ บริเวณ HRS1-West, HRSG1-East, HRSG2-West, HRSG2-East,
Gas Turbine1-South, Gas Turbine1-North, Gas Turbine2-South, Gas Turbine2- North, Boiler Feed
Pump, Water Treatment Plant และ Steam Turbine พบว่า ผลการตรวจวัดทุกจุด มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2546 (90 เดซิเบล (เอ)) และประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทางาน
ในแต่ล ะวัน (85 เดซิ เ บล (เอ)) ทั้ง นี้ เมื่ อ พิจ ารณาตามเกณฑ์ม าตรฐานที่ กาหนดไว้ในรายงานวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับหลัก (85 เดซิเบล (เอ)) พบว่ า ทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้
เช่นเดียวกัน โดยส่วนใหญ่พนักงานทางานอยู่ในสานักงาน ซึ่งระดับเสียงส่วนใหญ่อยู่ที่ 53-55 เดซิเบล (เอ)
(ตารางที่ 3.14) ส่วน 11 สถานีที่ทาการตรวจวัด โดยเลือกจุดที่เสียงดังที่สุดเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง พนักงานจะ
เข้าไปทางาน (บันทึกค่า Log Book) ในช่วงเวลาสั้น ๆ ประมาณ 5-10 นาที
ทั้งนี้ ทางโครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้ มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น ที่อุดหู ที่ครอบหู
เพื่อให้พนักงานสวมใส่เมื่อเข้าทางานในพื้นที่ที่มีเสียงเกินมาตรฐาน และติดป้ายเตือนอันตรายจากเสียงดังใน
พื้นที่ทางานที่มีเสียงดัง รวมทั้งได้จัดทาโครงการอนุรักษ์การได้ยินเพื่อให้พนักงานรับทราบความเสี่ยงในพื้นที่
และตระหนักถึงอันตรายที่อาจได้รับเมื่อไม่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (ภาคผนวกที่
12) นอกจากนี้โครงการจัดให้มี Gas Turbine, Generator และ Steam Turbine อยู่ภายในอุปกรณ์ปกคลุม
(Enclosure) เพื่อลดระดับความดังของเสียง
นอกจากนี้แล้วทางโครงการยังได้วิเคราะห์แหล่งกาเนิดเสียง และแนวทางในการลดเสียงในส่วน
ของ Gas Turbine และได้จัดทาโครงการระบบลดเสียงดัง ปัจจุบันได้ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง
ห่างจาก Gas Turbine 1 เมตร เรียบร้อยแล้ว
เมื่ อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวั ดครั้ง ที่ผ่านมา พบว่า ผลการตรวจวัดส่ วนใหญ่มี ค่า ลดลง
ยกเว้น บริเวณ Gas Turbine 1 – South และ Gas Turbine 2 – South มีค่าเพิ่มขึ้น ส่วนบริเวณ Gas
Turbine1-North, Gas Turbine 2- North และ Boiler Feed Pump มีค่าใกล้เคียงกับครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้ยังคง
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้
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การปฏิบัติของโครงการ
โครงการได้มีมาตรการในการป้องกันระดับเสียงที่สูง เพื่อให้การดาเนินกิจกรรมของโครงการส่งผล
กระทบต่อผู้ปฏิบัติงานน้อยที่สุด เช่น
- ติดป้ายเตือนบริเวณที่มีระดับเสียงสูง
- จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียง (Ear Plug และ Ear Muff) ไว้อย่างเพียงพอ
- ให้พนักงานปฏิบัติงานในห้อง Control เป็นส่วนใหญ่
- ป้องกันเสี ยงที่แหล่ ง กาเนิด โดยติดตั้ง Silencer สร้ างอุปกรณ์ป กคลุม เครื่องจั กรซ่ อมบารุ ง
เครื่องจักรอย่างสม่าเสมอ
ข้อเสนอแนะ
- โครงการควรมี ก ารผลั ด เปลี่ ย นพนั ก งานที่ ท างานในบริ เ วณที่ มี ร ะดั บ เสี ย งสู ง เป็ น ระยะ
เพื่อลดเวลาในการสัมผัสความดังเสียง ซึ่งอาจส่งผลต่อการได้ยินของพนักงานในระยะยาว
- โครงการควรเฝ้าระวัง และติดตามตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ทางานเป็นระยะอย่างสม่าเสมอ
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