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การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.2.13 การจดบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วย
1) การดาเนินการ
มาตรการกาหนดให้ทาการจดบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วย ทุกครั้งที่เกิด
อุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย ตลอดระยะเวลาดาเนินการบริเวณโรงงาน ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561
ทางโครงการได้ทาบันทึกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงงานทุกครั้ง พร้อมมีแนวทางปฏิบัติภายหลังพบอุบัติเหตุ
กาหนดไว้
2) สรุปผลการดาเนินการ
ทางโครงการมี ก ารรวบรวมข้อ มู ล และจดบั นทึ กสถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เหตุ และการเจ็ บ ป่ วย
ทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย ตลอดระยะเวลาดาเนินการบริเวณโรงงาน จากบันทึกสถิติการเกิด
อุบัติเหตุภายในโครงการในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจานวน 1 ครั้ง โดยสรุปสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุ พร้อมแนวทางภายหลังพบอุบัติเหตุ ซึ่งมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.2.13-1 (เอกสาร
แนบที่ 46 ในภาคผนวกที่ 1)
ตารางที่ 3.2.13-1 สรุปสถิติการเกิดอุบัตเิ หตุ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561
โครงการ โรงงานหลอมอะลูมิเนียม ของบริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม (ประเทศไทย) จากัด
ระหว่างเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
อัตราความถี่
อัตราความร้ายแรง
ของการเกิดการบาดเจ็บ(IFR) ของการบาดเจ็บ (ISR)
สถานที่เกิดอุบัติเหตุ
(คน/ล้านชั่วโมงการทางาน) (วัน/ล้านชั่วโมงการทางาน)
0
0
0
0
0
0
50.69
0
- บริเวณแผนก QA
0
0
0
0
-

เดือน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

ที่มา

:

เป้าหมาย
การลดอุบัติเหตุ
จานวนวันทางานที่
ไม่เกิดอุบัติเหตุ
กรณีมีผู้บาดเจ็บ
737 วัน

บริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม (ประเทศไทย) จากัด, ธันวาคม 2561

โรงงานหลอมอะลูมิเนียม
บริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินมั (ประเทศไทย) จากัด
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3.2.14 ระบบป้องกันอัคคีภัย
3.2.14.1 การตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
1) การดาเนินการ
มาตรการก าหนดให้ ท าการตรวจสอบสภาพของอุ ป กรณ์ ป้อ งกั น อั ค คี ภั ย ให้ อ ยู่ใ นสภาพ
ที่ พ ร้ อ มใช้ ง านเสมอในจุ ด ที่ มี ก ารติ ด ตั้ ง ระบบป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย ภายในโครงการทุ ก จุ ด โดยด าเนิ น การ
ทุก 3 เดือน
2) สรุปผลการดาเนินการ
ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 ทางโครงการได้ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ป้องกัน
อั ค คี ภั ย เป็ น ประจ า ซึ่ ง สามารถด าเนิ น การได้ ค รบตามที่ ม าตรการก าหนด โดยด าเนิ น การตรวจสอบ
Fire Alarm System, Fire Extinguisher และตรวจสอบท่ อ และหั ว ฉี ด น้ าดั บ เพลิ ง เป็ น ประจ าทุ ก เดื อ น
รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 47 ในภาคผนวกที่ 1

3.2.14.2 การฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และซ้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน
กรณีเพลิงไหม้
1) การดาเนินการ
มาตรการก าหนดให้ พนักงานทั้ งหมดของโครงการ ท าการฝึกซ้อ มการใช้อุปกรณ์ป้อ งกั น
อัคคีภัยและซ้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน กรณีเพลิงไหม้ ปีละ 1 ครั้ง
2) สรุปผลการดาเนินการ
ในปี 2561 ทางโครงการก าหนดให้ มี ก ารฝึ ก ซ้ อ มการใช้ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย และ
ซ้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 มีรายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 50 ในภาคผนวกที่ 1

3.2.15 การจัดการกากของเสียภายในโรงงาน
1) การดาเนินการ
มาตรการก าหนดให้ ท าการบั นทึ ก ปริ ม าณของเสียที่ เกิ ด ขึ้น แยกตามประเภท พร้ อ มระบุ
สัด ส่วนหรื อ ปริ ม าณของเสีย ที่ นากลับ มาใช้ ใ หม่ ของเสียที่ สามารถใช้ ซ้า และของเสียที่ สามารถลดได้ จ าก
แหล่งกาเนิดรวมทั้งของเสียอันตรายที่ส่งขาย หรือส่งกาจัดและชื่อหน่วยงานที่รับกาจัดเป็นประจาทุ กเดือน
ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
2) สรุปผลการดาเนินการ
ในช่ วงเดื อ นกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 ทางโครงการได้ ท าการบั นทึ ก ปริ ม าณของเสียที่
เกิดขึ้นเป็นประจาทุกเดือน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 18 ในภาคผนวกที่ 1

โรงงานหลอมอะลูมิเนียม
บริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินมั (ประเทศไทย) จากัด

3-124

RP/N028/18/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOCX

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.2.16 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ
1) การดาเนินการ
มาตรการกาหนดให้ทางบริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม (ประเทศไทย) จากัด ทาการรวบรวม
บันทึกข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานของโครงการทั้งจากภายในและภายนอกพื้นที่โครงการ โดยระบุ
สาเหตุ วิธีการแก้ไขและการติดตามผล และกาหนดให้สารวจความคิดเห็นข้อวิตกกังวล รวมทั้งข้อเสนอแนะของ
ผู้นาชุมชน ส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบและชุมชนบริเวณที่ทาการตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมปีละ 1 ครั้ง และรายงานให้ทาง สผ. ทราบ
2) ผลการดาเนินการ
2.1) เรื่องร้องเรียน
ทางบริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม (ประเทศไทย) จากัด จัดให้มีการรวบรวมบันทึก
ข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานของโครงการทั้งจากภายในและภายนอกพื้นที่โครงการ โดยระบุสาเหตุ
วิธีการแก้ไขและการติดตามผล และรายงานให้ทาง สผ. ทราบ ปีละ 1 ครั้ง สาหรับในปี 2561 พบว่า ในช่วง
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 มีข้อร้องเรียนจากองค์กร จานวน 9 ครั้ง
2.2) สารวจความคิดเห็นของชุมชน
ในปี 2561 ทางโครงการจั ด ให้ มี ก ารส ารวจความคิ ด เห็ นข้ อ วิ ต กกั ง วล รวมทั้ ง
ข้อเสนอแนะจากสานักงานนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตาบลพิมพา อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และ
กลุ่มผู้นาชุมชนได้ดาเนินการสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11-13 ตุลาคม 2561
สาหรับการสารวจความคิดเห็นข้อวิตกกังวล รวมทั้งข้อเสนอแนะจากชุมชนที่อยู่ใน
พื้นที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 3 เทศบาล 5 ตาบล คือ เทศบาล
ตาบลพิมพา เทศบาลตาบลบางวัวคณารักษ์ เทศบาลตาบลบางสมัคร ตาบลคลองนิยมยาตรา ตาบลหนองจอก
ต าบลท่ า สะอ้ า น ต าบลหอมศี ล และต าบลเทพราช ได้ ด าเนิ น การสั ม ภาษณ์ เมื่ อ วั น ที่ 11-13 ตุ ล าคม
พ.ศ. 2561 แสดงดังภาพที่ 3.2.16-1 ถึง 3.2.16-3
3) สรุปผลการดาเนินการสารวจ
จากการสารวจความคิดเห็นของผู้นาชุมชน ผู้แทนหน่วยงานราชการ และความคิดเห็นของ
ประชาชน ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการและชุมชนที่ เมื่อวันที่ 11-13 ตุลาคม 2561 โดยทาการ
สัมภาษณ์ประชากรตัวอย่าง จานวน 405 ครัวเรือน จากการสารวจความคิดเห็นของผู้นาชุมชน จานวน 32
ตัวอย่าง และจากการสารวจความคิดเห็นของหน่วยงานราชการจานวน 3 ตัวอย่าง ทาการสุ่ม ตัวอย่างเพื่ อ
สัมภาษณ์ โดยใช้สูตรคานวณหาจานวนตัวอย่างที่ต้องการศึกษาจาก Taro Yamane (1967) เพื่อให้การสุ่ม
ตัวอย่างได้สัดส่วนเป็นที่ยอมรับและมีความเชื่อมั่นได้ คือ

โรงงานหลอมอะลูมิเนียม
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n

เมื่อ

บทที่ 3
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

=

n
N
e

N
1 + Ne2

= จานวนตัวอย่างที่จะสัมภาษณ์
= จานวนครัวเรือนทั้งหมดในพื้นที่ศึกษา
= ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง
ในที่นี้ให้มีค่าเท่ากับ 0.05

ดังนั้น จานวนตัวอย่างที่จะศึกษา =

12,757
1 + 12,757 (0.05)2
= 387.84 ตัวอย่าง
≈ 388 ตัวอย่าง

จากการค านวณกลุ่มตัวอย่างที่ใ ช้ในการสารวจทัศนคติ เท่ากับ 388 ตัวอย่าง หรือร้ อยละ
3.04 ของจานวนครัวเรือนทั้งหมดในพื้นที่ศึกษา โดยมีจานวนตัวอย่างที่ต้องการศึกษาตามสัดส่วนของจานวน
ครัวเรือนในแต่ละชุมชน แสดงดังตารางที่ 3.2.16-1
ตารางที่ 3.2.16-1 หมู่บ้านและจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสารวจทัศนคติ

ชุมชน
1. องค์การบริหารส่วนตาบลคลองนิยมยาตรา
อ. บางบ่อ จ.สมุทรปราการ1/
ม.1 บ้านคลองนิยมยาตรา (ฉะบัง)
ม.2 บ้านคลองพระยาสมุทร (มอญ)
ม.3 วัดคลองนิยมยาตรา
ม.4 วัดคลองนิยมยาตรา
ม.5 บ้านคลองนิยมยาตรา (อรรคราช)
ม.6 บ้านคลองนิยมยาตรา (บังคา)
2. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองจอก
อ. บางประกง จ.ฉะเชิงเฉรา2/
ม.1 บ้านคลองใหม่
ม.2 บ้านคลองจางวาง
ม.3บ้านคลองบางควาย
ม.6 บ้านคลองขุนพิทักษ์
ม.8 บ้านคลองแขวงกลั่น
ม.9 บ้านคลองขวาง

โรงงานหลอมอะลูมิเนียม
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จานวน
ครัวเรือน

จานวนตัวอย่าง
ครัวเรือน
(คานวณ)

จานวนตัวอย่าง
ครัวเรือน
(เก็บจริง)

340
162
168
92
118
442

10.3
4.9
5.1
2.8
3.6
13.4

11
5
6
3
4
14

194
102
173
124
116
142

5.9
3.1
5.3
3.8
3.5
4.3

6
4
6
4
4
5
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ตารางที่ 3.2.16-1 (ต่อ)

ชุมชน
3. องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสะอ้าน
อ. บางประกง จ.ฉะเชิงเฉรา3/
ม.3 บ้านคลองบ้านหมู่
ม.4 บ้านหมู่
ม.5บ้านคลองท่าสะอ้าน
4. องค์การบริหารส่วนตาบลหอมศีล
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