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สรุป ผลการปฏิบ ัต ิต ามมาตรการป้อ งกัน และแก้ไ ขผลกระทบสิ ่ง แวดล้อ ม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม ของบริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม
(ประเทศไทย) จากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 รายละเอียดดังนี้
1. ผลการติ ด ตามตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
จากการติด ตามตรวจสอบการปฏิบ ัต ิต ามมาตรการป้อ งกัน และแก้ไ ขผลกระทบ
สิ่ง แวดล้อ ม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิ เนียม ของบริ ษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม (ประเทศไทย) จากั ด
ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 พบว่า โครงการมีการดาเนินงานตามมาตรการในด้านต่างๆ ได้แก่
มาตรการทั่วไป มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย คุณภาพอากาศจากปล่อ ง
คุ ณ ภาพอากาศในบรรยากาศ ความเร็ ว และทิ ศ ทางลม ระดั บ เสี ย งบริ เ วณแนวรั้ ว โรงงาน คุ ณ ภาพน้ า
คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ระดับเสียงในสถานประกอบการ ปริมาณเสียงสะสมแบบติดตัวบุคคล
ระดับความร้อนในสถานประกอบการ ความเร็วลมในสถานประกอบการ กลิ่นในสถานประกอบการ คุณภาพดิน
การจดบันทึกสถิติอุบัติเหตุ ระบบป้องกันอัคคีภัย และการจัดการกากของเสียภายในโรงงาน
2. ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดาเนินการโครงการโรงงานหลอม
อะลูมิเนียม ของบริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม (ประเทศไทย) จากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561
รายะละเอียดดังนี้
1) คุณภาพอากาศจากปล่อง พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
2) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ พบว่า ผลการตรวจวัด มี ค่ าอยู่ใ นเกณฑ์ม าตรฐานที่
กาหนด
3) ความเร็วและทิศทางลม พบว่า กระแสลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
(NE) รองลงมา คือ ลมที่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
4) ระดับเสียงบริเวณแนวรั้วโรงงาน พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่
กาหนด
5) คุณภาพน้า พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
6) คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนด
7) ระดับเสียงในสถานประกอบการ พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่
กาหนด
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8) ปริมาณเสียงสะสมแบบติดตัวบุคคล พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กาหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการ
โรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2546 และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทางานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561 พบว่า
มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดทุกสถานีที่ทาการตรวจวัด
9) ระดับความร้อนในสถานประกอบการ ความเร็วลมในสถานประกอบการ พบว่า ผลการ
ตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด ยกเว้น บริเวณหน้าเตาหลอม M (M Furnace) (วันที่ 30
ตุลาคม 2561), บริเวณหน้าเตาหลอม D (D Furnace) (วันที่ 30 ตุลาคม 2561) และบริเวณเครื่องอบ Chip
(วันที่ 3 กรกฎาคม และ 30 ตุลาคม 2561) ที่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
10) กลิ่นในสถานประกอบการ พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่
กาหนด
11) คุ ณ ภาพดิ น โครงการท าการตรวจวั ด คุ ณ ภาพดิ น ภายในพื้ น ที่ ก่ อ นเริ่ ม โครงการ
ส่วนขยาย
12) การตรวจสุขภาพพนักงาน โครงการดาเนินการตรวจตรวจสุขภาพพนัก งาน เมื่อวันที่
29 สิงหาคม 2561
13) การจดบันทึกสถิติอุบัติเหตุ พบว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 มีอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นจานวน 1 ครั้ง
14) ระบบป้อ งกั นอั ค คี ภั ย พบว่า ทางโครงการมี ก ารตรวจสอบสภาพอุ ปกรณ์ ป้อ งกั น
อัคคีภัยให้มีสภาพพร้อมใช้งาน โดยดาเนินการทุก 3 เดือน และโครงการดาเนินการฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัย และซ้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561
15) การจั ด การกากของเสียภายในพื้ นที่ โ รงงาน พบว่ า ทางโครงการได้ ท าการบั น ทึ ก
ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นเป็นประจาทุกเดือน
16) สภาพสังคมและเศรษฐกิจ โครงการดาเนินการสารวจทัศนคติของชุมชนต่อโรงงาน
เมื่อวันที่ 11-13 ตุลาคม 2561
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