แนวทางปฏิบัตเิ กีย่ วกับการใช้ เครื่องโม่ และคัดขนาดแบบเคลือ่ นที่
สิ ทธิชัย จุทอง
พฤศจิกายน 2558

บทนํา
ปั จจุบนั มีการนําเครื่ องโม่และคัดขนาดแบบเคลื่อนที่มาใช้ในงานเหมืองแร่ และเหมืองหิ นมากยิ่งขึ้น
แนวทางนี้จึงได้จดั เตรี ยมแนวทางปฏิบตั ิที่ดีสาํ หรับการนําเครื่ องจักรดังกล่าวมาใช้งาน ตลอดจนอธิบายประเภท
ของเครื่ องจักร ข้อกําหนดการปล่อยมลพิษ การติดตามตรวจสอบ การควบคุมผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และการ
บริ หารจัดการที่ดี เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการและสมาชิกในชุมชนบริ เวณใกล้เคียงโครงการเหมืองแร่ มีความรู ้ความ
เข้าใจในการนําเครื่ องโม่และคัดขนาดแบบเคลื่อนที่มาใช้งานมากยิง่ ขึ้น
1. การโม่ หินและคัดขนาด
1.1 แนวทางนี้ สามารถนําไปใช้กบั เครื่ องจักรที่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการบดหยาบ การ
บดละเอียดหรื อการลดขนาดของแร่ และหิ น
1.2 แนวทางนี้ ยงั สามารถนําไปใช้กบั การติดตั้งเครื่ องคัดขนาดวัสดุที่เกิดจากการรื้ อถอนอาคาร สิ่ ง
ปลูกสร้าง ก่อนที่จะทําการบดย่อย และการเตรี ยมการอื่น ๆ ก่อนการคัดขนาด นอกจากนี้ ยงั สามารถนําไปใช้กบั
การคัดขนาดแร่ และหิ น
1.3 เครื่ องโม่หินแบบเคลื่อนที่โดยปกติจะใช้งานในเหมืองหิ น พื้นที่ร้ื อถอนอาคาร สิ่ งปลูกสร้าง และ
กิจกรรมรี ไซเคิล
2. เครื่องโม่ แบบเคลือ่ นที่
2.1 เครื่ องโม่แบบเคลื่อนที่มกั จะเป็ นชนิ ด Jaw Crusher ซึ่ งมีปากด้านหนึ่ งยึดติดอยูก่ บั ที่ และมีปากอีก
ด้านหนึ่งสามารถเคลื่อนที่ได้ เพื่อบดย่อยวัสดุ

Mobile Jaw Crusher Plant

2.2 เครื่ องโม่แบบเคลื่อนที่ ชนิ ด Cone Crusher การบดย่อยจะเกิดขึ้นในบริ เวณพื้นที่ระหว่างกรวย
หมุนที่อยูต่ รงกลางกับผนังด้านในที่อยูก่ บั ที่

Mobile Cone Crusher Plant
2.3 เครื่ องโม่แบบเคลื่อนที่ ชนิด Impact Crusher การบดย่อยจะเกิดขึ้นจากวัสดุถูกตีดว้ ยฆ้อนที่หมุน
อยูภ่ ายในเครื่ องจักรไปกระทบผนังด้านในของเครื่ องจักร

Mobile Impact Crusher Plant
2.4 เครื่ องโม่แบบเคลื่อนที่ส่วนใหญ่จะติดตั้งอยูบ่ นตีนตะขาบ มีส่วนน้อยที่จะติดตั้งอยูบ่ นฐานล้อยาง
มักจะมีความยาวไม่เกิน 20 เมตร เพื่อให้สามารถใช้งานได้ในพื้นที่จาํ กัด การป้ อนวัสดุเข้าสู่ กระบวนการผลิต
มักจะใช้รถตักล้อยาง, Baek Hoe หรื อรถบรรทุกในการป้ อนวัสดุ วัสดุที่ถูกบดย่อยแล้ว อาจจะถูกคัดขนาดแยก
ออกเป็ นสองขนาด และถูกลําเลียงด้วยสายพานไปเก็บกองบริ เวณใกล้ ๆ กับตัวเครื่ องจักร

3. เครื่องคัดขนาดแบบเคลือ่ นที่
3.1 วัสดุอาจมีการคัดขนาดก่อน ทั้งจากสายพานลําเลียงวัสดุเข้าเครื่ องโม่แบบเคลื่อนที่ชุดแรกหรื อจาก
กองวัสดุ วัสดุที่มีขนาดใหญ่อาจจะถูกส่ งต่อไปยังเครื่ องโม่แบบเคลื่อนที่ชุดที่สอง หรื อเครื่ องโม่แบบเคลื่อนที่
ชุดที่สาม และทําการคัดขนาดอีกครั้งก่อนลําเลียงไปเก็บกอง
3.2 เครื่ องคัดขนาดจะเป็ นตะแกรงขนาดใหญ่ โดยจะสั่นหรื อหมุน ซึ่ งจะทําให้วสั ดุเคลื่อนที่ผ่านไป
ตามหน้าตะแกรง ดังนั้นจึงสามารถแยกวัสดุออกจากกันได้โดยขนาด เครื่ องคัดขนาดสามารถใช้งานร่ วมกันกับ
เครื่ องโม่แบบเคลื่อนที่หรื อแยกทํางานโดยลําพังก็ได้ โดยทัว่ ไปจะใช้คดั ขนาดวัสดุก่อนและหลังการบดย่อย

Mobile Screen Plant
3.3 เครื่ องโม่แบบเคลื่อนที่และเครื่ องคัดขนาดแบบเคลื่อนที่สามารถทํางานได้โดยลําพังหรื อติดตั้ง
เชื่อมต่อกับเครื่ องจักรอื่น ๆ ส่ วนใหญ่ของเครื่ องโม่แบบเคลื่อนที่และเครื่ องคัดขนาดแบบเคลื่อนที่ในปั จจุบนั จะ
เป็ นแบบชนิ ดตีนตะขาบ ทําให้สามารถจัดส่ งไปยังพื้นที่โครงการได้โดยรถบรรทุกพ่วง และสามารถทํางานได้
ภายในครึ่ งชัว่ โมงหลังจากมาถึงพื้นที่โครงการ
4. ข้ อกําหนดการปล่ อยมลพิษ, การตรวจสอบติดตาม และข้ อกําหนดอืน่ ๆ
4.1 การปล่อยมลพิษที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ควรถูกควบคุม
4.2 ข้อกําหนดการปล่อยมลพิษ และข้อกําหนดที่อธิ บายไว้ในแนวทางนี้ จะบรรลุผลสําเร็ จได้โดยการ
ใช้เทคนิ คการควบคุมที่ดีที่อธิ บายไว้ในหัวข้อที่ 9 การติดตามตรวจสอบการปล่อยมลพิษควรจะดําเนิ นการตาม
วิธีการที่กาํ หนดไว้ในแนวทางนี้ หรื อโดยวิธีการที่เทียบเท่าที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกํากับดูแล
4.3 กิจกรรมทั้งหมดควรปฏิบตั ิตามข้อกําหนดการปล่อยมลพิษและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ข้ อกําหนดการปล่ อยมลพิษ, การติดตามตรวจสอบและข้ อกําหนดอื่น ๆ
สาร

แหล่งกําเนิด

ฝุ่ นละออง

กระบวนการ
ทั้งหมด

ข้ อกําหนดการปล่อย
ประเภทของการ
มลพิษ/ข้ อกําหนดอืน่ ๆ ติดตามตรวจสอบ
หลีกเลี่ยงการปล่อยฝุ่ น ผูป้ ระกอบการ
ละอองที่มองเห็นด้วยตา สังเกต และบันทึก
เปล่าออกนอกพื้นที่
โครงการ

ความถี่ของการ
ติดตามตรวจสอบ
ตอนเริ่ มเดิน
เครื่ องจักรและอย่าง
น้อยสองครั้งในแต่ละ
วัน

5. มลพิษทีส่ ามารถมองเห็นด้ วยตาเปล่ า
5.1 จุ ดมุ่งหมายคือการป้ องกันการปล่อยมลพิษออกนอกพื้นที่ โครงการ ซึ่ งอาจเป็ นอันตรายหรื อ
ก่ อ ให้เ กิ ด ความเดื อ ดร้ อ นรํ า คาญ จุ ด มุ่ ง หมายนี้ รวมถึ ง พื้ น ที่ โ ครงการทั้ง หมด โดยไม่ ค าํ นึ ง ถึ ง สถานที่ ต้ ัง
เครื่ องจักร การจัดการที่เหมาะสมและใช้การควบคุมสิ่ งแวดล้อมสามารถสร้างโครงการที่มีความยัง่ ยืน ปราศจาก
ฝุ่ นละอองในอากาศอันเนื่องมาจากกระบวนการต่าง ๆ
5.2 เป็ นสิ่ งที่คาดการได้วา่ แม้นกระบวนการต่าง ๆ จะถูกควบคุม แต่อาจมีเหตุการณ์ที่ฝนละอองเล็
ุ่
กๆ
น้อย ๆ ฟุ้ งกระจายขึ้นสู่ อากาศได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ ไม่ควรมีฝนละอองที
ุ่
่สามารถมองเห็นได้ลอยไปไกลมากกว่า
10 เมตร จากเครื่ องโม่แบบเคลื่อนที่, สายพานลําเลียงหรื อกองสต๊อก
5.3 เป็ นสิ่ งที่คาดหวังว่าเหตุการณ์การฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละอองใด ๆ จะอยูภ่ ายใต้การควบคุมโดยเร็ ว
ที่สุดทันทีที่สงั เกตเห็นและฝุ่ นละอองจะต้องไม่ลอยออกไปนอกพื้นที่โครงการ
5.4 มี ขอ้ สังเกตว่าใบอนุ ญาตเพียงแต่จะพยายามควบคุมการปล่อยมลพิษจากกระบวนการที่ได้รับ
อนุ ญาต การดําเนิ นการอื่ น ๆ ในพื้นที่ โครงการที่ไม่ได้ควบคุมโดยผูป้ ระกอบการ ตัวอย่างเช่ น การรื้ อถอน
อาคาร อาจทําให้เกิดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง ถ้าอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ควรมีการควบคุมโดยใช้การ
กํากับดูแลที่เหมาะสม
5.5 การดําเนิ นการของโครงการที่ มีแนวโน้มที่ จะใช้ระยะเวลานาน อาจจะต้องตั้งสถานี ตรวจวัด
คุณภาพอากาศรอบ ๆ พื้นที่โครงการ ซึ่ งผูป้ ระกอบการสามารถใช้เครื่ องวัดการสะสมตัวของฝุ่ นละอองเพื่อ
ตรวจสอบว่าเทคนิคการยับยั้งฝุ่ นละออง สามารถควบคุมการปล่อยฝุ่ นละอองให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้หรื อไม่
ซึ่ งควรเป็ นข้อกําหนดที่เฉพาะเจาะจง ขึ้นอยู่กบั ความอ่อนไหวของสภาพพื้นที่รอบ ๆ โครงการและควรเป็ น
ลักษณะข้อตกลงของการดําเนินการ
5.6 การปล่ อ ยมลพิ ษ จากเครื่ อ งยนต์ ควรอยู่ใ นสภาวะที่ ป กติ ไม่ ค วรมี ก ารปล่ อ ยควัน ที่ ส ามารถ
มองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า

-

ควัน อื่ น ๆ ทั้ง หมดที่ ป ล่ อ ยออกสู่ อ ากาศ นอกจากไอนํ้า ไม่ ค วรมี ค วัน ที่ ป ล่ อ ยออกมาแล้ว

สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่าบ่อย ๆ
-

การปล่อยมลพิษทั้งหมดของเครื่ องยนต์ออกนอกขอบเขตพื้นที่โครงการไม่ควรมีลกั ษณะเป็ น

ละอองหยดนํ้า
5.7 บริ เวณที่ ห น่ ว ยงานกํา กับดู แ ลมี ความเห็ น ว่ามี ปัญหาจากกระบวนการผลิ ตที่ ติด ตั้ง เช่ น มี ขอ้
ร้องเรี ยนจากชุมชนใกล้เคียงเกี่ยวกับภาพการปล่อยมลพิษ หรื อมีฝนละอองจากกระบวนการผลิ
ุ่
ต ถูกตรวจพบ
นอกขอบเขตพื้นที่โครงการ ผูป้ ระกอบการควรตรวจสอบ เพื่อหาสาเหตุว่าปั ญหาที่เกิดขึ้นเป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
ดําเนินการหรื อไม่
ถ้าการตรวจสอบนี้ ไม่นาํ ไปสู่ การแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น ผูป้ ระกอบการควรแจ้งหน่วยงานกํากับดูแล ผู ้
ที่จะตัดสิ นใจว่าการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่โครงการเป็ นสิ่ งจําเป็ นหรื อไม่ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่โครงการอาจจะใช้วิธีการตามมาตรฐานของประเทศไทย หรื อวิธีการที่
ตกลงกันกับหน่วยงานกํากับดูแล
ในขณะที่มีปัญหาอย่างต่อเนื่ อง การตรวจสอบด้วยสายตาควรมีความถี่มากขึ้น เวลา สถานที่ และผล
ของการตรวจสอบ ตลอดจนสภาพอากาศ เช่ น ทิ ศ ทางลมและความเร็ ว ลม ควรได้รับการบัน ทึ ก ไว้ เมื่ อ รู ้
แหล่ ง ที่ ม าของการปล่ อ ยมลพิ ษ การดํา เนิ น การแก้ไ ขควรดํา เนิ น การในทัน ที โ ดยไม่ ชัก ช้า และในกรณี ที่
เหมาะสมหน่ ว ยงานด้า นกํา กับ ดู แ ล อาจจะต้อ งการเปลี่ ย นแปลงการอนุ ญ าต เพื่อ จะเพิ่ มเงื่ อ นไขที่ ตอ้ งใช้
มาตรการที่เฉพาะเจาะจง
6. การแจ้ งหน่ วยงานกํากับดูแลการ
6.1 หน่ วยงานกํากับดูแลต้องได้รับการแจ้งเมื่อมีการใช้เครื่ องโม่และคัดขนาดแบบเคลื่อนที่ และยัง
เป็ นผูพ้ ิจารณาการอนุญาตเมื่อเครื่ องโม่และคัดขนาดแบบเคลื่อนที่จะถูกนํามาใช้งาน
-

ก่อนที่จะเริ่ มดําเนินการ ผูป้ ระกอบการควรแจ้งหน่วยงานกํากับดูแลในพื้นที่

-

ผูป้ ระกอบการควรแจ้งหน่วยงานผูอ้ อกใบอนุญาต

7. การติดตามคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม, การตรวจสอบ และการรายงาน
ผูป้ ระกอบการควรมีการติดตามตรวจวัดการปล่อยมลพิษ ทําการทดสอบและตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ
ความจําเป็ นและขอบเขตการทดสอบ (รวมถึง ความถี่ และเวลาที่ทาํ การสุ่ มตัวอย่าง) จะขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ใน
พื้นที่
 การตรวจวัด เพื่อระบุจุดกําเนิดมลพิษที่สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า ควรมีการดําเนินการ

 ผูป้ ระกอบการควรเก็บรักษาบันทึกการตรวจสอบ การทดสอบ และการติดตามตรวจวัด รวมทั้ง
การติดตามตรวจวัดแบบไม่ต่อเนื่องทั้งหมด การตรวจสอบและการประเมินด้วยสายตา บันทึกควรจะ
- เก็บไว้ในพื้นที่โครงการ
- เก็บรักษาไว้โดยผูป้ ระกอบการอย่างน้อย 2 ปี
- พร้อมที่ให้หน่วยงานด้านกํากับดูแลตรวจสอบ
 ถ้าบันทึกใด ๆ เก็บไว้นอกพื้นที่โครงการสามารถนําแสดงได้ภายในหนึ่ งสัปดาห์ ตามการร้อง
ขอของหน่วยงานกํากับดูแล
8. เหตุการณ์ ผดิ ปกติ
ผูป้ ระกอบการควรจะตอบสนองต่อปั ญหาที่เกิดขึ้นซึ่ งอาจส่ งผลกระทบด้านลบจากการปล่อยมลพิษ
ขึ้นสู่ อากาศ ตัวอย่างเช่น การฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละอองขึ้นสู่ อากาศ
 ในกรณี ที่มีการปล่อยฝุ่ นละอองผิดปกติ เครื่ องจักรมีการทํางานผิดปกติ หรื อการชํารุ ดเสี ยหายที่
นําไปสู่การปล่อยมลพิษที่ผดิ ปกติ ผูป้ ระกอบการควร
-

ทําการตรวจสอบประเมิน และดําเนินการแก้ไขในทันที
- ปรับกระบวนการหรื อกิจกรรมเพื่อลดการปล่อยมลพิษ

-

บันทึกเหตุการณ์และการดําเนินการแก้ไขโดยทันที

-

หยุดการทํางานในทันที ถ้าระบบสเปรย์น้ าํ กําจัดฝุ่ นชํารุ ดเสี ยหายหรื อไม่มีประสิ ทธิภาพ
 หน่ วยงานกํากับดูแลควรได้แจ้งโดยทันที ไม่ว่าผลการติดตามตรวจสอบจะแสดงถึงผลกระทบ

ในทางลบหรื อไม่กต็ าม
-

ถ้ามีการปล่อยมลพิษที่มีแนวโน้มจะมีผลกระทบต่อชุมชนในบริ เวณใกล้เคียง

-

ในกรณี ที่มีการชํารุ ดเสี ยหายของอุปกรณ์ที่ใช้ในการยับยั้งมลพิษที่สาํ คัญ เช่น ระบบสเปรย์น้ าํ กําจัด

ฝุ่ นชํารุ ดเสี ยหาย หรื อมีน้ าํ ป้ อนระบบสเปรย์น้ าํ ไม่เพียงพอ
9. เทคนิคการควบคุมทีด่ ี
แนวทางนี้ จัด เตรี ย มข้อ สรุ ป ทางเทคนิ ค ที่ ดี ไ ว้ใ นตารางที่ 2 ที่ ส ามารถนํา ไปใช้ใ นการควบคุ ม
กระบวนการผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกําหนดการปล่อยมลพิษ และข้อกําหนดในหัวข้อที่ 4 หรื อเทคนิคอื่น
ๆ ที่อาจมีการนํามาใช้ที่สามารถแสดงให้หน่วยงานกํากับดูแลยอมรับว่ามีระดับเทียบเท่าที่จะควบคุมมลพิษให้
บรรลุผลสําเร็ จได้

ตารางที่ 2 สรุปเทคนิคในการควบคุมทีด่ ี
แหล่งกําเนิดฝุ่ น
กระบวนการตักและเทวัสดุ
 การเคลื่อนย้ายวัสดุ

เทคนิคการควบคุม
การปิ ดคลุม (เช่น มีเครื่ องกําบัง)
การกําจัดฝุ่ น (เช่น ระบบสเปรย์น้ าํ )
การลดความสูงของการตกกระทบ
 ใช้สายพานลําเลียงที่สามารถปรับความสูงได้
 ใช้ปล่องรับหิ นบริ เวณปลายสายพานลําเลียง
ตํา แหน่ ง ที่ ต้ ัง ที่ เ หมาะสม-อยู่ห่ า งจากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริ เวณที่ ใกล้กับที่ พกั อาศัยหรื อสถานที่ ที่มี
ความอ่อนไหวสู ง
จุดเปลี่ยนถ่ายวัสดุจาํ นวนมาก
ออกแบบกระบวนการผลิตและการใช้ประโยชน์พ้นื ที่โครงการ
กองสต๊อกวัสดุที่ผา่ นกระบวนการผลิตแล้ว ตํา แหน่ ง ที่ ต้ ัง ที่ เ หมาะสม-อยู่ห่ า งจากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริ เวณที่อยูใ่ กล้กบั ที่พกั อาศัยหรื อสถานที่ที่มี
ความอ่อนไหวสู ง
การจัดการเกี่ยวกับความเร็ วและทิศทางลม
 ใช้ร้ ัว, กําแพง, คันดินหรื อภูมิประเทศเป็ นตัวกําบัง
ลดความสูงของการตกกระทบ
การกําจัดฝุ่ น (เช่น ระบบสเปรย์น้ าํ )
 ใช้น้ าํ หรื อสารอื่นในการกําจัดฝุ่ น
 ใช้สเปรย์ฉีดพ่นให้ครอบคลุมเพียงพอ
การปิ ดคลุม
 เก็บไว้ในระดับตํ่ากว่าพื้นดินหรื อเก็บไว้ในยุง้
 ใช้วสั ดุปิดคลุมกองสต๊อก
 เก็บไว้ในอาคาร
การบดหยาบ, บดละเอี ย ด, การคัด ขนาด การปิ ดคลุม (เครื่ องจักรอุปกรณ์)
และการคัดแยก
การดูดฝุ่ น (ติดตั้งเครื่ องดูดและดักฝุ่ น)
การกําจัดฝุ่ น (เช่น ระบบสเปรย์น้ าํ )
ตํา แหน่ ง ที่ ต้ งั ที่ เ หมาะสม-อยู่ห่ า งจากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ใกล้กบั ที่พกั อาศัยหรื อสถานที่ที่มีความ
อ่อนไหวสู ง
สายพานลําเลียง, จุดเปลี่ยนถ่ายของสายพาน ปิ ดคลุม
ลําเลียง
 วัสดุกนั ลม

ตํา แหน่ ง ที่ เ หมาะสม-อยู่ ห่ า งจากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ใกล้กบั ที่พกั อาศัยหรื อสถานที่ที่มีความ
อ่อนไหวสู ง
ถนนหลัก และเส้ น ทางลํา เลี ย งในพื้ น ที่ การกําจัดฝุ่ น (เช่น ฉีดพรมนํ้า)
 การวางตําแหน่งที่เหมาะสม และการออกแบบพื้นผิวถนน
โครงการ
ตํา แหน่ ง ที่ ต้ ัง ที่ เ หมาะสม-อยู่ห่ า งจากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ
การดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมต่อเนื่อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ใกล้กบั ที่พกั อาศัยหรื อสถานที่ที่มีความ
 สายพานลําเลียง
อ่อนไหวสู ง
 กองสต๊อก
การจัดการเกี่ยวกับความเร็ วและทิศทางลม
 ถนน
 ใช้ร้ ัว, กําแพง, คันดิน หรื อสภาพภูมิประเทศเป็ นตัวกําบัง
รถบรรทุก-ล้อและตัวถัง
ล้อ-มีการล้างล้อ
ท่อไอเสี ย ไม่พงุ่ ลงสู่ พ้นื ดิน
10. เทคนิคการควบคุมฝุ่ นละอองจากแหล่ งกําเนิด
10.1 การบดหยาบ, บดละเอียดและคัดขนาดแบบเคลื่อนที่ และกองสต๊อกของวัสดุที่ผา่ นกระบวนการ
ผลิต ควรได้รับการออกแบบ, ติดตั้ง และดําเนิ นการในลักษณะที่มลพิษใด ๆ ที่ปล่อยออกมามีผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อมและผูค้ นน้อยที่สุด ผูป้ ระกอบการควรมีการทบทวนเทคนิ คที่มีอยูท่ ้ งั หมด และจะต้องแสดงให้เห็น
ว่าการเลือกเครื่ องจักรอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต และวิธีการในการควบคุมฝุ่ นสอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิที่
ดี รวมถึงการฝึ กอบรมผูป้ ฏิบตั ิงาน และการควบคุมดูแลกระบวนการผลิตที่เพียงพอ
10.2 เทคนิ คที่ดีที่มีความจําเป็ นสําหรับการควบคุมการปล่อยฝุ่ นละออง จากพื้นที่รองรับและเก็บกอง
วัสดุที่มีศกั ยภาพในการก่อให้เกิดฝุ่ น การลําเลียงขนส่ งภายในโครงการ (ไม่ว่าจะเป็ นรถบรรทุก, รถตักล้อยาง
หรื อบนสายพานลําเลียง) การลดขนาด กองสต๊อก การตักและการเท นอกจากนี้ ยงั มีศกั ยภาพอื่น ๆ ในการปล่อย
ฝุ่ นฟุ้ งกระจาย เช่ น ถนน และพื้นผิวอื่น ๆ จะต้องมีการควบคุม การวางตําแหน่ ง การออกแบบ การก่ อสร้าง
ติดตั้ง และการบํารุ งรักษาอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตเป็ นสิ่ งสําคัญยิง่ ในการควบคุมการปล่อยมลพิษ และต้อง
ได้รับการดูแลเอาใจใส่ จากผูท้ ี่มีประสบการณ์ความชํานาญ
10.3 หลัก สํา คัญในการป้ องกัน การฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละอองคื อ การปิ ดคลุ มกระบวนการที่ เป็ น
แหล่งกําเนิ ดฝุ่ นและกําจัดฝุ่ นโดยใช้น้ าํ หรื อสารเคมี เทคนิ คการกําจัดฝุ่ นจะต้องมีการออกแบบอย่างถูกต้อง มี
การใช้งาน และมีการบํารุ งรักษา เพื่อให้มีประสิ ทธิภาพ
 กรณี ที่ใช้น้ าํ ในการกําจัดฝุ่ น กระบวนการต้องมีแหล่งนํ้าป้ อนอย่างเพียงพอ

11. กองสต๊ อกและการเก็บกองบนพืน้ ดิน
11.1 การพิจารณาจัดวางตําแหน่งของกองสต๊อกที่มีศกั ยภาพในการก่อกําเนิดฝุ่ น ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่าง ๆ
เช่น ความเร็ วและทิศทางลม ระยะห่ างจากชุมชนหรื อสถานที่ที่มีความอ่อนไหวจากขอบเขตพื้นที่โครงการและ
พื้นที่ที่จะเก็บกอง ความสู งในการตกกระทบที่นอ้ ยที่สุดเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญมากสําหรับการสต๊อกวัสดุ เพื่อลดระยะ
ไม่ให้อนุ ภาคฝุ่ นถูกลมพัดพาขึ้นสู่ อากาศ หากเป็ นไปได้ การตักและการเทวัสดุ ควรทําให้บริ เวณที่มีจุดกําบัง
รอบกองสต๊อก เพื่อป้ องกันไม่ให้ลมพัดพาฝุ่ นขึ้นสู่อากาศ
11.2 เมื่อมีความจําเป็ นต้องควบคุมการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละอองจากกองสต๊อก วิธีการ เช่น การจํากัด
ความสู งของกองสต๊อกหรื อการใช้น้ าํ หรื อสารเคมีระงับฝุ่ นอาจมีความจําเป็ น การควบคุมที่เป็ นไปได้อื่น ๆ เช่น
การลดความเร็ วลมที่พดั เข้าสู่ กองสต๊อกโดยการสร้ างคันดิ น รั้ ว กําแพงรอบ ๆ กองสต๊อกและการวางแผน
เตรี ยมการบริ เวณกองสต๊อก ระยะเวลาในการฉี ดพรมนํ้าควรสอดคล้องกับสภาพอากาศอาจเป็ นมาตรการที่
เหมาะสม การติดตั้งระบบสเปรย์น้ าํ แบบถาวรควรได้รับการพิจารณาสําหรับพื้นที่ที่มีการเก็บกองสต๊อกเป็ น
ระยะเวลานาน ถ้ามีความเหมาะสมขึ้นอยู่กบั ลักษณะของวัสดุที่ถูกเก็บกอง หากมีความจําเป็ นการปิ ดคลุมหรื อ
การใช้น้ าํ หรื อสารเคมีระงับฝุ่ นควรมีการดําเนินการ
-

การตักวัสดุจากกองสต๊อก การเก็บกอง และการบริ หารจัดการกองสต๊อก ควรจะดําเนิ นการใน

ลักษณะที่มีลมพัดพาฝุ่ นขึ้นสู่ อากาศน้อยที่สุด เช่น ดําเนินการในจุดที่มีเครื่ องกําบัง
-

ไม่ควรมีวสั ดุเก็บกองไว้ในที่เปิ ดโล่ง ยกเว้น
 วัสดุที่มีการคัดขนาดวัสดุที่มีขนาดเล็กกว่า 3 มิลลิเมตรออกไปแล้ว
 ทราย
 วัสดุที่ใช้รองพื้นทาง (ดินลูกรัง) ที่มีการปรับสภาพแล้วก่อนเก็บกอง
 วัสดุที่ป้อนเข้าสู่ กระบวนการบดย่อย ที่มีการปรับสภาพแล้วก่อนเก็บกอง
 วัสดุที่มีขนาดเล็กกว่า 3 มิลลิเมตร กรณี ที่มีปริ มาตรมากกว่าความจุของยุง้ (ความจุของยุง้

ควรได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานกํากับดูแล)
-

กรณี ที่สามารถปฏิบตั ิได้เท่านั้น จึงจะเลือกเก็บกองวัสดุที่มีขนาดเล็กกว่า 3 มิลลิเมตรภายนอก

กองสต๊อก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพื้นที่เปิ ดโล่งควรพิจารณาอย่างระมัดระวังเป็ นพิเศษ
-

พื้นที่กองสต๊อก บริ เวณที่มียานพาหนะสัญจรไปมาควรมีพ้ืนผิวที่แข็ง ซึ่ งสามารถรักษาความ

สะอาด และซ่ อมแซมได้โดยง่าย หรื อมีการฉี ดพรมนํ้า กวาดทําความสะอาดหรื อปิ ดผนึ กเป็ นเทคนิ คทั้งหมดที่
อาจใช้เพื่อลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละอองจากถนน เทคนิคเหล่านี้ควรจะใช้โดยพิจารณาจากประเภทของถนน
-

เพื่อควบคุมการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละอองจากกองสต๊อก ควรมีการใช้ช่องเก็บวัสดุ ถ้ามีความ

จําเป็ นการปิ ดคลุมหรื อใช้สารระงับฝุ่ นควรมีการดําเนินการ

- เมื่อมีการใช้ช่องเก็บวัสดุ ความสู งของการเก็บวัสดุควรตํ่ากว่าผนังภายนอกของช่องเก็บวัสดุ
ยกเว้นมีระบบกําจัดฝุ่ นติดตั้งอยู่เพื่อควบคุมการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง กองวัสดุไม่ควรล้นออกมาจากช่อง
เก็บวัสดุ
-

ในกรณี วสั ดุที่ถูกเก็บกองเป็ นฝุ่ น กรณี ที่จาํ เป็ นกองสต๊อกควรมีการฉี ดพรมนํ้า เพื่อลดการฟุ้ ง

กระจายของฝุ่ นละออง ควรมีการติดตั้งสเปรย์น้ าํ แบบถาวร สําหรับพื้นที่เก็บกองที่เก็บกองเป็ นระยะเวลานาน ถ้า
มีความเหมาะสม
-

การปรับสภาพด้วยนํ้าหรื อสารเคมีควรดําเนิ นการ ณ จุดหรื อก่อนจุดเปลี่ยนถ่ายของสายพาน

ลําเลียง
-

กองสต๊อกควรมีรูปร่ างที่เหมาะสม และมีการปรับสภาพด้วยนํ้าหรื อสารเคมี ตามสภาพอากาศ

-

วัสดุที่ผ่านกระบวนการทั้งหมดที่ยงั ไม่ได้คดั ขนาดวัสดุที่มีขนาดเล็กกว่า 3 มิลลิเมตรออกไป

ควรมีการปรับสภาพด้วยนํ้าหรื อสารเคมี ณ จุดหรื อก่อนจุดเปลี่ยนถ่ายของสายพานลําเลียง
-

พื้น ที่ เก็บกองวัสดุ ควรมี ก ารรั กษาสภาพไม่ใ ห้เกิ ดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละอองที่ สามารถ

มองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า
-

พื้นที่กองสต๊อกที่ไม่ได้ใช้งานแล้วควรมีการควบคุม เพื่อป้ องกันการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง

ที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า
12. กระบวนการบดย่ อย
12.1 การควบคุมการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละอองจากกระบวนการบดย่อยส่ วนใหญ่จะใช้ระบบสเปรย์น้ าํ
กําจัดฝุ่ นติดตั้งบริ เวณที่เหมาะสมของเครื่ องจักร เครื่ องบดย่อยสามารถต่อเชื่อมกับเครื่ องดักจับการไหลของนํ้า
ได้ เพื่อทําให้ไม่สามารถโม่หินได้ยกเว้นระบบสเปรย์น้ าํ มีการทํางาน ควรมีระบบสเปรย์น้ าํ ที่ใช้น้ าํ ปริ มาณตํ่า
และมีแรงดันสู งสเปรย์ให้ครอบคลุมพื้นที่ป้อนแร่ เพื่อให้มีการควบคุมฝุ่ นอย่างเพียงพอ
12.2 กรณี ที่แรงดันของนํ้าในพื้นที่โครงการไม่เพียงพอที่จะสามารถใช้ได้กบั ระบบสเปรย์น้ าํ กําจัดฝุ่ น
ควรนําปั้ มแบบพิเศษมาใช้เพื่อเพิ่มแรงดันนํ้า ปั้ มแบบพิเศษบางครั้งอาจมีความจําเป็ นต้องใช้ท้ งั ในกรณี ที่น้ าํ ถูก
ส่ งมาจากเครื่ องสู บนํ้า หรื อกรณี ที่ถูกส่ งมาจากแหล่งจ่ายนํ้าหลัก (บางโครงการใช้เป็ นปั้มดับเพลิง)
12.3 วัสดุธรรมชาติที่มีความชื้นมากกว่า 3% เช่น ทราย หรื อกรวด จะไม่ก่อให้เกิดการฟุ้ งกระจายของ
ฝุ่ นละออง ดังนั้นการควบคุมอาจไม่มีความจําเป็ นเมื่อทําการคัดแยกวัสดุดงั กล่าว ในหน้าฝนวัสดุอาจไม่มีความ
จําเป็ นต้องมีการควบคุมการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละอองในระดับเดียวกันกับฤดูอื่น ๆ (เช่น ช่วงฤดูหนาวและฤดู
ร้อน)
12.4 ที่ตะแกรงคัดขนาดไม่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดฝุ่ นฟุ้ งกระจายขึ้นสู่ อากาศในปริ มาณที่มีนยั สําคัญ
ถ้ามีการปิ ดคลุมด้านบนสุ ดของตะแกรงที่คดั ขนาดวัสดุที่มีขนาดใหญ่กว่า และตะแกรงด้านล่างที่ต่าํ ลงมาที่คดั

แยกวัสดุที่มีขนาดเล็กกว่า วัสดุควรถูกป้ อนอย่างระมัดระวังเข้าสู่ตะแกรงคัดขนาด เพื่อลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ น
ละออง
12.5 การปิ ดคลุมเครื่ องจักรทั้งหมดอาจเป็ นทางเลือกหนึ่ ง เครื่ องบดย่อยควรมีการปิ ดคลุมทั้งหมด
หรื อติดตั้งระบบสเปรย์น้ าํ กําจัดฝุ่ นครอบคลุมพื้นที่บริ เวณปากเครื่ องโม่ ในพื้นที่ควบคุมมลพิษทางอากาศหรื อ
พื้นที่ที่โรงโม่ต้ งั อยูอ่ ย่างหนาแน่น การปิ ดคลุมเครื่ องจักรอุปกรณ์ท้ งั หมดอาจมีความจําเป็ น
-

เครื่ องบดย่อยควรมีการปิ ดคลุมทั้งหมด หรื อติดตั้งระบบสเปรย์น้ าํ กําจัดฝุ่ นครอบคลุมพื้นที่

บริ เวณปากโม่
-

กรณี ที่ใช้น้ าํ เป็ นวิธีในการกําจัดฝุ่ นเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดการปล่อยมลพิษเป็ นสิ่ งจําเป็ น

ที่ ต ้องมี ก ารเปิ ดใช้ง านตลอดเวลาที่ มีก ารโม่ หิ น ในกรณี น้ ี ถ้า แรงดัน นํ้า ไม่ เพี ย งพอสําหรั บ ระบบกํา จัด ฝุ่ น
กระบวนการผลิตต้องหยุดการดําเนินการ
-

กรณี ที่ระบบกําจัดฝุ่ นด้วยนํ้าไม่สามารถควบคุมการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละอองให้เป็ นไปตาม

ข้อกําหนดการปล่อยมลพิษ กระบวนการผลิตทั้งหมดควรดําเนิ นการภายใต้การปิ ดคลุม ถ้ามีความจําเป็ นควร
ติดตั้งเครื่ องดูดฝุ่ น และอุปกรณ์ดกั ฝุ่ น
-

ถ้าระบบกําจัดฝุ่ นด้วยเครื่ องดูดและดักฝุ่ นมีความจําเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดการปล่อย

มลพิษ ควรเปิ ดใช้งานระบบตลอดเวลาที่มีการโม่หิน
-

วัสดุที่ออกจากเครื่ องบดย่อยหรื อตะแกรงคัดขนาด ไปสู่ สายพานลําเลียงหรื อเครื่ องจักรอื่น ๆ

ควรมีการปิ ดคลุมเท่าที่สามารถปฏิบตั ิได้
-

ฝุ่ นที่สะสมตัวอยูภ่ ายนอกเครื่ องจักร หรื อพื้นโรงงานควรมีการทําความสะอาดเก็บกวาดออกไป

หลังเลิกงานของแต่ละวัน เพื่อลดไม่ให้ลมพัดพาฝุ่ นฟุ้ งกระจายขึ้นสู่อากาศ
13. เทคนิคการควบคุมไม่ ให้ ฝุ่นฟุ้ งกระจายขึน้ สู่ อากาศ
การฟุ้ งกระจายของฝุ่ นขึ้นสู่ อากาศโดยลม ควรได้รับการป้ องกันเท่าที่สามารถปฏิบตั ิได้ กรณี ที่ไม่
สามารถปฏิบตั ิได้ควรควบคุมที่แหล่งกําเนิ ดฝุ่ นโดยข้อกําหนดที่ได้ตกลงกันระหว่างหน่ วยงานกํากับดูแลกับ
ผูป้ ระกอบการตัวอย่าง เช่น การเก็บกองวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอย่างถูกต้อง การจัดการกระบวนการผลิตใน
ลัก ษณะที่ ห ลี ก เลี่ ย งการรั่ ว ไหลของฝุ่ นละอองจากส่ ว นที่ ปิ ดคลุ ม และการดู แ ลรั ก ษา ทํา ความสะอาดด้ว ย
มาตรฐานระดับสู ง ข้อ ควรคํา นึ ง ควรป้ องกัน และทําความสะอาดฝุ่ นที่ ตกหล่ น สะสมตัว อยู่บนโครงสร้ า ง
ภายนอกเครื่ องจักรอุปกรณ์ เพื่อลดการพัดพาฝุ่ นดังกล่าวขึ้นสู่ อากาศโดยกระแสลมให้นอ้ ยที่สุด

14. สายพานลําเลียง
สายพานลําเลียงทั้งหมด ควรได้รับการออกแบบเพื่อลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละอองบริ เวณจุดเปลี่ยน
ถ่าย ถ้าวัสดุที่ผา่ นการคัดขนาด เอาวัสดุที่มีขนาดเล็กกว่า 3 มิลลิเมตรออกไปแล้ว อาจไม่ตอ้ งนํามาพิจารณาเรื่ อง
การควบคุมฝุ่ นละออง ประสบการณ์จากการดําเนิ นงานในพื้นที่โครงการจะช่วยในการตัดสิ นใจในการพิจารณา
การลําเลี ยงวัสดุ ไม่ ว่าในกรณี ใด ๆ เครื่ องมื ออุ ป กรณ์ ต่า ง ๆ ควรมี ก ารเปิ ดใช้งานเพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ ข้อ
กําหนดการปล่อยมลพิษ วิธีการทําความสะอาดสายพานลําเลียง ควรได้รับการพิจารณา
- สายพานลําเลียงควรมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริ มาตรและนํ้าหนักของวัสดุไม่ให้ตกหล่น
- กรณี วสั ดุที่มีฝนละอองปะปนถู
ุ่
กลําเลียงมา สายพานลําเลียงและจุดเปลี่ยนถ่ายต่าง ๆ ควรจะมีการ
ป้ องกันอย่างเพียงพอจากการพัดพาของกระแสลม
- สายพานลําเลียงควรติดตั้งเครื่ องทําความสะอาดสายพาน
- กรณี ที่ใช้สายพานลําเลียงที่เป็ นสายพานที่มีลกั ษณะพื้นผิวเป็ นแบบก้างปลา เครื่ องขูดทําความ
สะอาดสายพานด้วยนํ้าหรื อลม ควรได้รับการติดตั้งเพื่อรองรับฝุ่ นที่จะตกลงมาจากใต้สายพานที่จุดวกกลับ
- สายพานลําเลียงไม่ควรรับนํ้าหนักมากเกินไป
- กรณี การออกแบบสายพานลําเลียงที่ทาํ ให้วสั ดุตกแบบอิสระ เทคนิ คที่ควรนํามาใช้ที่จุดเปลี่ยน
ถ่ายเพื่อลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นให้นอ้ ยที่สุด เช่น การติดตั้งปล่องปิ ดคลุมหรื ออุปกรณ์ที่คล้ายกัน
- กรณี ที่ใช้น้ าํ ในการกําจัดฝุ่ น ควรติ ดตั้งที่จุดเปลี่ยนถ่ายของสายพานลําเลียงเพื่อกําจัดฝุ่ น (ซึ่ ง
อาจจะไม่มีความจําเป็ นบริ เวณจุดที่วสั ดุที่มีขนาดเล็กกว่า 3 มิลลิเมตรถูกคัดแยกออกไปแล้ว)
- ปลายสายพานลําเลียงก่อนที่จะปล่อยให้วสั ดุตกลงมาหรื อปลายสายพานป้ อนวัสดุจากกองสต๊อก
ในระยะ 0.5 เมตร จากปลายสายพานลํา เลี ย ง ควรมี ก ารติ ด ตั้ง กล่ องครอบทั้ง หมด โดยมี ขนาดและรู ปร่ าง
สอดคล้องกับสายพานลําเลียง (กล่องครอบเพื่อให้มนั่ ใจว่าการใช้สเปรย์น้ าํ ในการกําจัดฝุ่ นที่จุดนี้มีประสิ ทธิภาพ
มากที่สุด)
15. การตักและการเทวัสดุ
หลักการในกระบวนการตักและการเทวัสดุ ควรดําเนิ นการในลักษณะที่ก่อให้เกิดการฟุ้ งกระจายของ
ฝุ่ นละอองขึ้นสู่ อากาศน้อยที่สุด
- การตักหรื อเทวัสดุใส่ รถบรรทุกควรทําในลักษณะที่มีฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองขึ้นสู่ อากาศน้อย
ที่สุด เช่ น การตักวัสดุ ขณะที่มีความชื้ น หรื อมีการตักวัสดุในพื้นที่ที่มีการป้ องกันโดยใช้ที่กาํ บังหรื อมีระบบ
กําจัดฝุ่ น

- รถบรรทุกควรมีการปิ ดคลุมกระบะหลังทั้งหมดโดยเร็ วที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้หลังจากมีการตักหรื อ
เทวัสดุใส่ เรี ยบร้อยแล้ว ก่อนออกจากพื้นที่โครงการ สิ่ งเหล่านี้อาจไม่มีความจําเป็ นต้องใช้สาํ หรับวัสดุที่ผา่ นการ
บดย่อยและคัดขนาดมาแล้วที่มีขนาดใหญ่มากกว่า 75 มิลลิเมตร
16. ถนนและการขนส่ ง
16.1 การขนส่ งวัสดุที่มีลกั ษณะเป็ นฝุ่ นควรจะดําเนิ นการป้ องกันหรื อลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง
ขึ้นสู่ อากาศ เมื่อมีการวางแผนทําเหมืองสําหรับโครงการใหม่ ควรพิจารณาวางแนวถนนสําหรับรถบรรทุกที่ใช้
ในการลําเลียงขนส่ งแร่ ให้มีระยะทางที่ส้ ันที่สุด การขนส่ งวัสดุที่มีลกั ษณะเป็ นฝุ่ นเข้ามาในพื้นที่โครงการ ควรมี
การปิ ดคลุมหรื อบรรจุในภาชนะที่มีการปิ ดผนึกก่อนนําเข้ามาสู่ พ้นื ที่โครงการ
16.2 ในบางโครงการอุปกรณ์ ทาํ ความสะอาดล้ออาจมีประโยชน์สําหรั บการป้ องกันไม่ให้เศษฝุ่ น
ละอองติดไปกับล้อออกไปสู่ พ้ืนที่นอกโครงการ โครงการที่มีความจําเป็ นควรมีการจัดเตรี ยมและใช้อุปกรณ์ทาํ
ความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกนอกพื้นที่โครงการ บริ เวณที่เครื่ องบดย่อย และคัดขนาดอยูใ่ นพื้นที่เดียวกัน
กับหน้าเหมือง ซึ่งกระบวนการผลิตยังไม่แล้วเสร็ จ อาจจะไม่มีความจําเป็ นต้องมีอุปกรณ์ทาํ ความสะอาดล้อ
-

(โครงการที่มีความจําเป็ น) อุปกรณ์ ทาํ ความสะอาดล้อควรมีการติดตั้งและมีการใช้งานก่อน

รถบรรทุกออกนอกพื้นที่โครงการ
วัสดุที่ผา่ นกระบวนการผลิตมาแล้วที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง ควรมี

-

การฉีดพรมนํ้าก่อนที่จะมีการขนย้ายวัสดุภายในพื้นที่โครงการ
-

ถนนที่มีการใช้งานตามปกติ และพื้นที่อื่น ๆ บริ เวณที่รถบรรทุกมีการใช้งานเป็ นประจํา ควรมี

พื้นผิวแข็งแรงบดอัดแน่ นเพื่อให้สามารถทําความสะอาดได้ และควรจะรักษาความสะอาดเพื่อป้ องกันหรื อลด
การฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง และควรมีการซ่อมแซมบํารุ งรักษาที่ดี
17. การบริหารจัดการ
เทคนิคการบริ หารจัดการ
องค์ประกอบสําคัญสําหรับการควบคุมการปล่อยมลพิษที่มีประสิ ทธิภาพรวมถึง
-

มีการบริ หารจัดการ การกํากับดูแล และการฝึ กอบรมสําหรับกระบวนการดําเนิ นงาน กระบวนการ

ผลิตที่เหมาะสม
-

มีการใช้เครื่ องจักรอุปกรณ์ที่เหมาะสม

-

มีการบํารุ งรักษาเชิงป้ องกันทุกส่ วนของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการปล่อย

มลพิษสู่ อากาศ ที่มีประสิ ทธิภาพ

-

มัน่ ใจว่าอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ส่ วนที่มีการสึ กหรออย่างต่อเนื่ องจากการใช้

งาน มีสต๊อกไว้ในพื้นที่โครงการหรื อสามารถจัดหามาทดแทนได้ในระยะเวลาอันสั้นจากตัวแทนจําหน่ ายใน
ท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการ เพื่อให้เครื่ องจักรอุปกรณ์ที่ชาํ รุ ดเสี ยหายได้รับการซ่ อมแซมอย่าง
รวดเร็ ว สิ่ งเหล่านี้ มีความสําคัญเกี่ ยวกับการที่เครื่ องจักรที่ใช้ในการผลิตต้องหยุดเดิ นเครื่ อง และการควบคุม
สิ่ งแวดล้อมอื่น ๆ ที่จาํ เป็ น การตรวจเช็คตามรายการต่าง ๆ ที่สาํ คัญเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นและมีประโยชน์
18. ระบบการบริหารจัดการทีเ่ หมาะสม
18.1 การบริ หารจัด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป็ นหั ว ใจของการดํา เนิ น งานด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม เป็ น
องค์ประกอบสําคัญของเทคนิควิธีการที่ดี และการปฏิบตั ิเพื่อให้บรรลุผลตามเงื่อนไขการอนุญาต ผูป้ ระกอบการ
ต้องมีความมุ่งมัน่ ที่จะจัดทําวัตถุประสงค์ ตั้งเป้ าหมาย วัดความก้าวหน้า และทบทวนวัตถุประสงค์ว่าสอดคล้อง
กับผลที่ออกมาหรื อไม่ ซึ่ งรวมถึงการจัดการความเสี่ ยงในภายใต้สภาวะปกติ และในกรณี เกิดอุบตั ิเหตุ และเหตุ
ฉุ กเฉิ น ดังนั้นจึงเป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์ที่จะนํารู ปแบบโครงสร้างวิธีการจัดการสิ่ งแวดล้อม เช่น EMS (ระบบการ
จัด การสิ่ ง แวดล้อ ม) มาปรั บ ใช้กับ ลัก ษณะและขนาดของกระบวนการผลิ ต ของแต่ ล ะพื้ น ที่ นอกจากนี้
ผูป้ ระกอบการยังอาจพบว่าระบบจัดการสิ่ งแวดล้อมจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจอีกด้วย
18.2 หน่ วยงานกํากับดูแลควรใช้ดุลยพินิจในการปรึ กษาหารื อกับผูป้ ระกอบการแต่ละราย เพื่อตกลง
กําหนดระดับที่เหมาะสมของการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม ระบบที่เรี ยบง่ายจะสร้างความมัน่ ใจ ให้หน่ วยงาน
กํากับดูแลว่าระบบจะถูกนําไปใช้ในการดําเนิ นการในการทํางานวันต่อวันมีความเหมาะสม โดยเฉพาอย่างยิ่ง
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก หน่วยงานกํากับดูแลจะต้องกระตุน้ ส่ งเสริ มให้ผปู ้ ระกอบการมีระบบการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมสําหรับกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ
19. การฝึ กอบรม
พนักงานในทุกระดับต้องได้รับการฝึ กอบรม และคําแนะนําที่จาํ เป็ นสําหรับการปฏิบตั ิหน้าที่ของพวก
เขาในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมกระบวนการผลิตและการปล่อยมลพิษขึ้นสู่ อากาศ เพื่อลดความเสี่ ยงของ
การปล่อยฝุ่ นละอองขึ้นสู่ อากาศให้มีนอ้ ยที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเน้นที่ข้ นั ตอนการควบคุมในช่วงเริ่ มเดิน
เครื่ องจักร, ช่วงหยุดเดินเครื่ องจักรและในสถานการณ์ที่ผิดปกติ การฝึ กอบรมควรได้รับการแก้ไขปรับปรุ งอยู่
เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมที่กล่าวถึงข้างต้น
 พนักงานทุกคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สามารถส่ งผลกระทบต่อการฟุ้ งกระจายของ
ฝุ่ นขึ้นสู่อากาศ ควรได้รับการฝึ กอบรมที่เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานเหล่านั้น รวมถึง
-

ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองที่ส่งผลกระทบต่อการปล่อยฝุ่ นละออง

- มีข้ นั ตอนที่จาํ เป็ น เพื่อลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละอองในช่วงเริ่ มเดินเครื่ องจักร และช่วง
หยุดเดินเครื่ องจักร
-

ขั้นตอนการปฏิ บตั ิ เมื่ อมี สถานการณ์ ที่ผิดปกติ หรื อมี อุบตั ิ เหตุ เกิ ดขึ้น หรื อมี การรั่ วไหลที่

สามารถเกิดขึ้นได้ที่จะส่ งผลให้เกิดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละอองขึ้นสู่อากาศถ้าไม่มีการควบคุม
 ผูป้ ระกอบการควรเก็ บ รั ก ษารายการข้อ กํา หนดของการฝึ กอบรมสํา หรั บ แต่ ล ะหน้า ที่ ที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง และเก็บรักษาบันทึกการได้รับการอบรม
ของแต่ละคน เอกสารเหล่านี้ควรมีพร้อมไว้ เมื่อหน่วยงานกํากับดูแลร้องขอ
20. การบํารุ งรักษาเครื่องจักร
ฝุ่ นจากแร่ มกั จะมีความคม ดังนั้นประสิ ทธิภาพของการบํารุ งรักษาเชิงป้ องกันที่ดาํ เนินการ จึงเป็ นส่ วน
สําคัญที่จะทําให้ประสบความสําเร็ จเกี่ยวกับข้อกําหนดในการปล่อยฝุ่ นละอองและข้อกําหนดอื่น ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่
 ผูป้ ระกอบการควรมีเอกสารพร้อมไว้สาํ หรับการตรวจสอบของหน่วยงานกํากับดูแล
-

แผนการซ่อมบํารุ งสําหรับเครื่ องจักรบดย่อย และเครื่ องคัดขนาด

-

บันทึกการซ่อมบํารุ งที่ได้รับการดําเนินการแล้ว

รายการตรวจสอบประจําวันของเครื่องโมและคัดขนาดแบบเคลื่อนที่
วันที่ .........../................................./...............
บริเวณจุดทีต่ งั้ เครื่องจักร E…………………………………………N………………………….…………
รายการตรวจสอบ
1. ถนน/ทางเดิน บริเวณภายนอกและภายในเครื่องจักรมีความปลอดภัย
 ใช
 ไมใช
2. บริเวณที่จอดเครื่องจักรมีความปลอดภัยปราศจากสิ่งกีดขวาง
 ใช
 ไมใช
3. อุปกรณความปลอดภัยของเครื่องจักรทุกตัวอยูในสภาพใชงานไดดี
 ใช
 ไมใช
4. อุปกรณเบรคมีประสิทธิภาพอยูในมาตรฐานความปลอดภัย
 ใช
 ไมใช
5. อุปกรณดับเพลิงอยูในสภาพพรอมใชงาน
 ใช
 ไมใช
6. ไมมีควันออกจากเครื่องยนตมากเกินไป
 ใช
 ไมใช
7. เครื่องจักรไมมีเสียงที่ดังมากเกินไป
 ใช
 ไมใช
8. เครื่องปองกันสวนเคลื่อนไหว/ตัวครอบ/ประตู อยูในสภาพปลอดภัย
 ใช
 ไมใช
9. ยุงเก็บแรมปี ายแสดงไวถูกตองชัดเจน
 ใช
 ไมใช
10. ลานเก็บกองแรมีปายแสดงไวถูกตองชัดเจน
 ใช
 ไมใช
11. อุปกรณปอ งกันการฟุงกระจายของฝุนละออง มีประสิทธิภาพและ
 ใช
 ไมใช
มีการใชงานตลอดเวลาที่มีการทํางาน
12. ไมมีกลิ่นฟุงกระจายออกสูภายนอก
 ใช
 ไมใช
13. ถังเก็บน้ํามันมีความปลอดภัยและมีสญ
ั ลักษณแสดงไวชัดเจน
 ใช
 ไมใช
14. อุปกรณการจายน้ํามันอยูในสภาพดีปลอดภัย
 ใช
 ไมใช
15. ไมมีน้ํามันเชื้อเพลิง/น้ํามันหลอลื่นเครือ่ งจักร รั่วไหลหกหลน
 ใช
 ไมใช
16. หองควบคุมมีความสะอาด/มีระบบปรับอากาศ
 ใช
 ไมใช
17. มีการดูแลทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ
 ใช
 ไมใช
18. ไมมีการปลอยมลพิษที่เห็นไดชัดเจน
 ใช
 ไมใช
19. กองสตอกแร (ขนาด, ตําแหนงที่ตั้ง, ไมมีการปนเปอน)
 ใช
 ไมใช
20. บริเวณเครื่องจักรและบริเวณภายนอกมีแสงสวางอยางเพียงพอ
 ใช
 ไมใช
ความเห็นผูต รวจสอบ
 ดําเนินการผลิตตอไป
 แกไขขอบกพรอง เรื่อง ....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.........................................................
(........................................................)
หัวหนางานควบคุมการผลิต

