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บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 บทสรุป
จากการดาเนิ น การตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการเหมืองแร่ถ่านหินและบอลเคลย์ ประทานบัตรที่ 30438/15792
บริเวณตาบลสันดอนแก้ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง ประจาปี 2560 เพื่อ นาเสนอต่อ สานัก งานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาผลการดาเนินงานของ
โครงการในด้านต่างๆ หลักๆ ได้แก่ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต สามารถสรุปผลได้ดังนี้
4.1.1 สรุปผลการดาเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเหมื อ งแร่ ถ่ า นหิ น และบอลเคลย์ ประทานบั ต รที่ 30438/15792 บริ เ วณต าบล
สั น ดอนแก้ ว อ าเภอแม่ ท ะ จั ง หวั ด ล าปาง ได้ ด าเนิ น การตามมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อมในด้านต่างๆ ได้แก่ ทรั พยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีว ภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิตอย่างเคร่งครัด สรุปได้ดังนี้
1. โครงการได้ เปิ ดหน้ าเหมื องแบบขั้ นบั นได (Benching Method) ให้ มี ค วามลาดเอี ย ง
ไม่ เ กิ น 45 องศา กว้ า งประมาณ 6-8 เมตร สู ง ไม่ เ กิ น 4 เมตร เพื่ อ ป้ อ งกั น การพั ง ทลายของดิ น และ
หินบริเวณหน้าเหมือง
2. การเก็บกองมูลดินของโครงการได้กองไว้ที่ East Dumping Area, Inside Dumping Area
และ West Dumping Area โดยความสู ง ของกองเปลื อ กดิ น แต่ ล ะกองไม่ สู ง กว่ า ภู มิ ป ระเทศข้ า งเคี ย ง
และได้มีการปรับระดับความลาดชันของกองเปลือกดินให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยจากการพังทลาย
3. โครงการใช้น้าจากบ่อดักตะกอนที่รวบรวมไว้ในแท๊งค์เก็บน้า บริเวณด้านหน้า โครงการ
เพื่อนามาใช้ฉีดพรมบริเวณหน้าเหมือง ขุมเหมือง และเส้นทางลาเลียงแร่ หรือบริเวณที่ก่อให้เกิดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละออง ซึ่งใช้รถบรรทุกน้าเพื่อรับน้าจากแหล่งจ่ายน้าในการฉีดพรมถนน โดยรถบรรทุกน้ามี
ทั้งหมด 9 คัน และวิ่งฉีดพรมน้าคันละ 7 เที่ยว/วัน
4. โครงการได้ดาเนิ น การปลู กต้นไม้โ ตเร็ว บริเวณรอบๆ เขตพื้นที่โ ครงการพร้อมกับการ
บารุงรักษาให้เจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้โครงการได้มีแผนในการฟื้นฟูพื้นทที่ที่ผ่านการทาเหมือง และ
รายงานผลการดาเนิ นงานให้สานั กงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบแล้ว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ได้แก่ ประดู่ มะค่าโมง
มะค่าแต้ ไผ่รวก ไผ่ซาง สมอภิเพก พญาสัตบรรณ สะเดา เป็นต้น โดยมีพื้นที่ที่ทาการฟื้นฟูไปแล้ว 1,342 ไร่
และปลูกต้นไม้ไปแล้วทั้งหมดจานวน 413,400 ต้น โดยในปี 2560 โครงการได้ทาการฟื้นฟูพื้นที่ทาเหมือง
โดยเป็นพื้นที่ปลูกใหม่ 118-00-00 ไร่ และปลูกพืชคลุมดิน 110-00-00 ไร่ พันธุ์ไม้ที่ใช้ปลู ก 23 พันธุ์ไม้
จานวน 40,600 ต้น เมล็ดหญ้ารูซี่ 180 กิโลกรัม ซึ่งมีอัตราการรอดตาย 93% โดยกล้าไม้ส่วนใหญ่มาจาก
การเพาะชาในโรงเรือนเพาะชาภายในโครงการ รวมถึงโครงการศึกษาเรื่องการฟื้นฟู ร่วมกับ หน่ว ยงานวิจัย
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ฟื้นฟูป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสารวจความหลากหลายด้านพันธุ์ไม้และนก และวางแปลงปลูกทดลอง
พันธุ์ไม้ภายในโครงการอีกด้วย
5. โครงการได้กาหนดให้รถเครื่องจักรกลที่วิ่ งภายในโครงการ ต้องใช้ความเร็ว ไม่เกิน 20
กิโลเมตร/ชั่วโมง และรถบรรทุกที่วิ่งภายในโครงการ ต้องใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลด
ระดับเสียงและป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร ตลอดจนโครงการได้จัดระบบการจราจรที่เหมาะสม เพื่อให้
พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และกาหนดเส้นทางเข้า-ออกสาหรับรถที่วิ่งภายในพื้นที่โครงการ
และรถทุกคันต้องใช้เส้นทางที่กาหนดไว้เท่านั้น
6. โครงการได้จัดทาแผนงานและงบประมาณชุมชนสัมพันธ์ ประจาปี 2560 ทั้งเชิงรับและ
เชิ ง รุ ก ด้ ว ยงบประมาณกว่ า 2,730,000 บาท ใน 3 สาขา คื อ การศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม
สาธารณประโยชน์ และกิ จ กรรมพิ เ ศษ เพื่ อ สนั บ สนุ น งบประมาณและการจั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ ร่ ว มกั บ
หน่วยงานราชการในท้องถิ่นและชุมชนใกล้เคียง เป็นประจา เช่น
ช่วงเดือนมกราคม มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดซื้อรางวัลวันเด็ก ให้แก่โรงเรียน ชุมชน
รอบเหมือง 3 ตาบล, มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดผ้าป่าสามัคคีชมรมผู้สูงอายุบ้านแม่ทาน หมู่ที่ 7, หมู่
ที่ 9
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัย ให้แก่โรงพยาบาลสบ
ปราบ, มอบงบประมาณสนั บ สนุ น การจัดซื้ออุ ปกรณ์เครื่ องครัว ให้ แก่ชุมชนแม่กัว ะ, มอบงบประมาณ
สนับสนุนการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ จนท.การศึกษา ให้แก่ อบต.แม่กัวะ, ร่วมเป็นวิทยากรอบรมลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา และสนัสนุนน้าดื่ม SCG, ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดป้ายผู้ใหญ่บ้าน
แม่กัวะหมู่ 5 และมอบงบประมาณสนับสนุนการจัดงาน
ช่วงเดือนมีนาคม มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการสร้างฝายชะลอน้า และโครงการทาแนว
ป้องกันไฟ ในพื้นที่ตาบลสันดอนแก้ว และมอบงบสนับสนุนโครงการให้แก่ เทศบาลตาบลสิริราช, เข้าร่วม
โครงการซ้อมแผนอพยพช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ร่วมกับเทศบาลตาบลสิริราช และโรงเรียนบ้านอ้อวิทยา
และมอบน้าดื่ม SCG, เข้าร่วมโครงการบ้านท้องถิ่น ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ร่วมกับ อบต.
บ้านบอมและมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการ, มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดงานวัน อสม.อาเภอสบ
ปราบ และมอบงบประมาณสนัสนุน, ร่วมงานทาบุญประเพณีสรงน้าพระธาตุ วัดแม่ทาน พร้อมสนับสนุนน้า
ดื่ม SCG, เข้าร่วมงานวันปัจฉิมนิเทศน์ และมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา
ตาบลสันดอนแก้ว เข้าร่วมโครงการทาแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ตาบลแม่กัวะ อาเภอสบปราบ และมอบงบ
สนับสนุนโครงการให้แก่ อบต.แม่กัวะ และน้าดื่ม SCG
ช่วงเดือนเมษายน ร่วมศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรฯ อบต.แม่กัวะ และ
มอบงบสนับสนุนโครงการ, มอบน้าดื่ม SCG จานวน 300 ขวด เพื่อบริการประชาชน ในวันตรวจคัดเลือก
การเกณฑ์ทหาร อาเภอสบปราบ, เข้าร่วมกิจกรรมวันสตรีแห่งชาติ ตาบลสันดอนแก้ว/เทศบาลตาบลสิริราช
และมอบงบสนับสนุนโครงการ พร้อมมอบน้าดื่ม SCG, ร่วมพิธีทาบุญเปิดศาลาเอนกประสงค์ บ้านสมัย หมู่
ที่ 5 ตาบลสมัย พร้อมมอบน้าดื่ม SCG, ร่วมโครงการรณรงค์ความปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในพื้นที่
ต าบลแม่ กั ว ะ อ าเภอสบปราบ และมอบงบประมาณสนั บ สนุ น โครงการ พร้ อ มมอบน้ าดื่ ม SCG, ร่ ว ม
โครงการรณรงค์ความปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในพื้นที่ ตาบลสันดอนแก้ว อาเภอแม่ทะ และมอบ
งบประมาณสนับสนุนโครงการ พร้อมมอบน้าดื่ม SCG, ร่วมพิธีทาบุญเปิดศาลาเอนกประสงค์ และประเพณี
สงกรานต์ อบต.บ้ านบอม อาเภอแม่ทะ และมอบงบประมาณสนับสนุน พร้อมมอบน้าดื่ม SCG, ร่วมพิธี
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ทอดผ้ า ป่ า สามั ค คี เ พื่ อ การศึ ก ษา โรงเรี ย นบ้ า นแม่ ท าน ต าบลสั น ดอนแก้ ว อ าเภอแม่ ท ะ และมอบ
งบประมาณสนั บสนุน โครงการพานักเรียนกลับบ้านเกิด , มอบงบประมาณสนับสนุการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ รดน้าดาหัวผู้สูงอายุ บ้านแม่ทาน ตาบลสันดอนแก้ว และมอบน้าดื่ม SCG, ร่วมพิธีทาบุญเปิด
ห้องสมุด และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา ตาบลสันดอนแก้ว อาเภอแม่ทะ และมอบ
งบประมาณเพื่อพัฒนาการศึกษา และมอบน้าดื่ม SCG, ร่วมงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง รดน้าดาหัวผู้สูงอายุ
ทต.สิริราช ตาบลสันดอนแก้ว และมอบงบประมาณสนับสนุน พร้อมมอบน้าดื่ม SCG
ช่วงเดือนพฤษภาคม ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่ทะ เนื่องในโอกาส
เข้ามารับตาแหน่งใหม่, ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบอม เนื่องในโอกาสทา
พิธีขึ้นบ้านใหม่ , ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้กับ อบต.บ้านบอม พร้อมสนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้จานวน 500 ต้น
พร้อมน้าดื่ม SCG, ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อวิทยา และโรงเรียนบ้านสันป่าเปา, ร่วม
กิจกรรมปลูกต้นไม้กับหนวยงานราชการอาเภอแม่ทะ ณ ตาบลสันดอนแก้ว พร้อมสนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้
จานวน 500 ต้น พร้อมน้าดื่ม SCG, มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการพานักเรียนกลับบ้านเกิด ให้แก่
โรงเรียนบ้านแม่ทาน, ร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างวิหาร และปลูกต้นไม้ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด
ลาปาง นายอาเภอแม่ทะ และหัวหน้าส่วนราชการ ณ วัดพระธาตุสันดอน อาเภอแม่ทะ พร้อมสนับสนุน
งบประมาณ
ช่ว งเดือนมิถุน ายน รั บ มอบวุฒิ บัตรและหนังสือขอบคุณ จากชมรมผู้ สู งอายุอาเภอแม่ทะ,
ต้อนรับและนาคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่ทาน หมู่ที่ 7, 9 เข้าตรวจพื้นที่คาขออนุญาตใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติฯ , มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการฟังธรรมเทศนา ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุตาบล
แม่กัวะ, ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้กับ อบต.แม่กัวะ และมอบงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม, จนท.
อาเภอแม่ทะ ทหาร ตารวจ และฝ่ายปกครองขอความร่วมมือ เข้าให้ความรู้และตรวจสารเสพติดพนักงานคู่
ธุร กิจ ตามนโยบายป้ องกัน ปราบปรามยาเสพติด , จัดโครงการหน่ว ยแพทย์เคลื่ อนที่ เอสซีจี ซิเมนต์ –
โรงพยาบาลแม่ทะ ณ โรงเรียนบ้านแม่ทาน ตาบลสันดอนแก้ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง, ร่วมงานพิธี
อุปสมบทภายในชุมชนบ้านแม่ทาน
ช่วงเดือนกรกฏาคม ร่วมพิธีทาบุญหล่อพระประธาน วิหารวัดแม่ทาน, มอบน้าดื่ม SCG ให้แก่
สานักงานเกษตรอาเภอแม่ทะ เนื่ องในการจัดงานวันเกษตรกรฯ, ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดแม่ว ะ
ถวายวัดใน ตาบลสันดอนแก้ว จานวน 9 วัด และมอบงบประมาณสนับสนุนฯ, มอบงบประมาณสนับสนุน
กองทุนฌาปณกิจสงเคราะห์ ตาบลสันดอนแก้ว, ร่วมพิธีเทียนพรรษา ถวายวัดภายใน ตาบลแม่กัวะ, ตาบล
สมัย จานวน 9 วัด และมอบงบประมาณร่วมทาบุญ, ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชน ณ สานักสงฆ์ดอยเหนือแม่
ทาน และมอบงบประมาณสนับสนุนกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน บ้านแม่ทาน, นาคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิ เอสซีจี
สารวจและคัดสรรโรงเรียน เพื่อพิจารณาสร้างอาคารเรียน เอสซีจี ณ โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา ตาบลสันดอน
แก้ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง, สนับสนุนต้นไม้ ให้แก่ เทศบาลตาบลสิริราช ตาบลสันดอนแก้ว เพื่อปลูก
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร
ช่วงเดือนสิงหาคม มอบน้าดื่ม SCG สนับสนุนโครงการจังหวัดลาปางเคลื่อนที่ ให้แก่ ที่ว่าการ
อาเภอสบปราบ, มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่ว่าการอาเภอแม่ทะ, ร่วมประชุม
ชี้แจง และขอมติผ่านความเห็นชอบ จากเทศบาลตาบลสิริราช เรื่อง คาขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติฯ, ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ เทศบาลตาบลสิริราช ตาบลสันดอนแก้ว พร้อมมอบพันธุ์
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ไม้และน้าดื่ม SCG, ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้า และปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ร่วมกับ อบต.บ้านบอม ณ อ่างเก็บน้าห้วยแม่อาง พร้อมสนับสนุนน้าดื่ม SCG, มอบงบประมาณสนับสนุน
โครงการปรั บ ปรุ ง ระบบคอมพิ ว เตอร์ ให้ แ ก่ รพ.สต.บ้ า นแม่ ว ะ ต าบลสั น ดอนแก้ ว , มอบน้ าดื่ ม SCG
สนับสนุนโครงการจังหวัดลาปางเคลื่อนที่ ให้แก่ ที่ว่าการอาเภอแม่ทะ
ช่วงเดือนกันยายน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องเยาวชนกับสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนบ้าน
อ้อวิทยา ตาบลสันดอนแก้ว, ร่วมกิจกรรมตรวจประเมิน การประกวดการจัดการป่าชุมชนตาบลสันดอนแก้ว
ณ เทศบาลตาบลสิริราช, มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดซื้อเสื้อสะท้อนแสง ให้แก่ สถานีตารวจภูธรแม่ทะ
ช่วงเดือนตุลาคม ร่วมงานเกษียนอายุราชการครู และมอบงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้าง
ศาลาพระพุทธ โรงเรียนบ้านสมัย ตาบลสมัย อาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง, ร่วมงานวันสถาปณาโรงเรียน
บ้านแม่ทาน ตาบลสันดอนแก้ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง และมอบงบประมาณสนับสนุน, ร่วมงานวแสดง
ความยินดีกับราชการครูโ รงเรียนบ้านอ้อวิทยา ตาบลสันดอนแก้ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง เนื่องใน
โอกาสที่สอบบรรจุเป็นข้าราชการครู , จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดสมัยหลวง ตาบลสมัย
อาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง, จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีทอดถวาย ณ วัดแม่ทาน ตาบลสันดอนแก้ว
อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง, มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันฯ ให้แก่
อ าเภอสบปราบ, ร่ ว มงานพระราชพิ ธี และมอบงบประมาณสนั บ สนุ น การจั ด งานพระราชพิ ธี ถ วาย
ดอกไม้จันฯ ให้แก่ อาเภอแม่ทะ
ช่วงเดือนพฤศจิกายน มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการอบรมหมู่บ้านปลอดยาเสพติด ให้แก่
รพ.สต.บ้านปงกา ตาบลแม่กัวะ อาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสันดอนแก้ว
ตาบลสันดอนแก้ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง และมอบงบประมาณสนับสนุน, ร่วมงานพิธีเปิดป้ายที่ทาการ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตาบลสันดอนแก้ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง, ร่วมให้การต้อนรับ และนาผู้นาชุมชน
ตาบลบ้านบอม อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง เยี่ยมชมเหมืองลี้ จังหวัดลาพูน และเหมืองแม่ทาน จังหวัด
ลาปาง, ร่วมงานสมโภชน์ 111 ปี อาเภอแม่ทะ และมอบงบประมาณสนับสนุนการจัดงาน
ช่วงเดือนธันวาคม มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการเข้า ค่ายพักแรมลูกเสือฯ ให้แก่ กลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียนแม่ทะ 4 อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง, มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มอาชีพตาบลแม่กัวะ ให้แก่ อบต.แม่กัวะ อาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง, ร่วมพิธีส่งมอบอาคาร
เรียนมูลนิธิเอสซีจี หลังที่ 38 และวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ให้แก่ โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา ตาบลสันดอนแก้ว
อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง, มอบงบประมาณสนับสนุนเพื่อเป็นทุนการศึกษา และจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา
ให้แก่ โรงเรียนบ้านแม่กัวะ ตาบลแม่กัวะ อาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง
4.1.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จากการดาเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ได้แก่ คุณภาพอากาศ
ระดับความดังของเสียง คุณภาพน้าผิวดิน สังคมและเศรษฐกิจ อาชีวอนามัย พบว่า
1) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ พบว่า ทุกรายการและทุกจุดตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนด มีรายละเอียดดังนี้
ผลการตรวจวั ด TSP มี ค่ า อยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก าหนด ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ซึ่งได้กาหนดค่ามาตรฐานการตรวจวัด TSP เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 0.33 mg/m3 โดยผลการตรวจวัดมี
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ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ร ะหว่ า ง 0.011-0.052 mg/m3 และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผลการตรวจวั ด แต่ ล ะช่ ว งฤดู ข อง
ปี 2559, 2558 และ 2557 คื อ ช่ ว งมรสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ (มี น าคม-ตุ ล าคม) และช่ ว งมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ (พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์) พบว่า ผลการตรวจวัด TSP ในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
และช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกจุดตรวจวัดมีแนวโน้มใกล้เคียงกัน
ผลการตรวจวั ด PM-10 มี ค่า อยู่ใ นเกณฑ์มาตรฐานที่ กาหนด ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ซึ่งได้กาหนดค่ามาตรฐานการตรวจวัด PM-10 เฉลี่ ย 24 ชั่ว โมง มี ค่าไม่เกิ น 0.12 mg/m3 โดยผลการ
ตรวจวัดมีค่าเฉลี่ยอยู่ ระหว่าง 0.008-0.041 mg/m3 และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดแต่ละช่วงฤดู
ของปี 2559, 2558 และ 2557 คื อ ช่ ว งมรสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ (มี น าคม-ตุ ล าคม) และช่ ว งมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ (พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์) พบว่า ผลการตรวจวัด PM-10 ในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
และช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกจุดตรวจวัดมีแนวโน้มใกล้เคียงกัน
ผลการตรวจวั ด SO2 มี ค่ า อยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก าหนด ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่ อ ง ก าหนดมาตรฐานค่ า ก๊ า ซซั ล เฟอร์ ไ ดออกไซด์ ใ น
บรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งได้กาหนดค่ามาตรฐานการตรวจวัด SO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าไม่
เกิน 0.30 ppm โดยผลการตรวจวัดมีค่าเฉลี่ยอยู่ ระหว่าง 0.002-0.025 ppm และเมื่อเปรียบเทียบกับผล
การตรวจวั ด แต่ ล ะช่ ว งฤดู ข องปี 2559, 2558 และ 2557 คื อ ช่ ว งมรสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต้
(มีนาคม-ตุลาคม) และช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์) พบว่า ผลการตรวจวัด SO2
ในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกจุดตรวจวัดมีแนวโน้มใกล้เคียงกัน
ผลการตรวจวั ด NO2 มี ค่ า อยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก าหนด ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่ ง แวดล้ อมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อ ง กาหนดมาตรฐานค่า ก๊า ซไนโตรเจนไดออกไซด์ ใ น
บรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งได้กาหนดค่ามาตรฐานการตรวจวัดให้ปริมาณ NO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน
0.17 ppm โดยผลการตรวจวัดมีค่าเฉลี่ย อยู่ระหว่างน้อยกว่า 0.001-0.051 ppm และเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลการตรวจวั ด แต่ ล ะช่ ว งฤดู ของปี 2559, 2558 และ 2557 คื อ ช่ ว งมรสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ (มี น าคมตุลาคม) และช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์) พบว่า ผลการตรวจวัด NO2 ในช่วง
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกจุดตรวจวัดมีแนวโน้มใกล้เคียงกัน
ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม
 บริเวณสานักงานเหมือง
เดือนพฤษภาคม พบว่า 88.9 เปอร์เซ็นต์ เป็นลมสงบซึ่งมีความเร็วลมน้อยกว่า 1.0
เมตร/วินาที และ 11.1 เปอร์เซ็นต์ เป็นลมที่พัดมาจากทางทิศ ตะวันตกค่อนไปทางใต้ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมี
ความเร็วลมอยู่ระหว่าง 1.0-2.2 เมตร/วินาที เมื่อพิจารณาความเร็วลมและทิศทางลม เทียบกับตาแหน่ง
ที่ตั้งโครงการ พบว่า บริเวณสานักงานเหมืองอยู่ตาแหน่ง เหนือทิศทางลม ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ดาเนินการของโครงการในช่วงเวลาดังกล่าว
เดือนสิงหาคม พบว่ า 58.3 เปอร์เซ็นต์ เป็นลมสงบซึ่งมีความเร็ว ลมน้อยกว่า 1.0
เมตร/วินาที และ 41.7 เปอร์เซ็นต์ เป็นลมที่พัดมาจากทางทิศใต้ค่อนไปทางตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมี
ความเร็วลมอยู่ระหว่าง 1.0-3.1 เมตร/วินาที เมื่อพิจารณาความเร็วลมและทิศทางลม เทียบกับตาแหน่ง
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ที่ตั้งโครงการ พบว่าบริเวณสานักงานเหมืองอยู่ตาแหน่ง เหนือทิศทางลม ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ดาเนินการของโครงการในช่วงเวลาดังกล่าว
เดือนพฤศจิกายน พบว่า 98.6 เปอร์เซ็นต์ เป็นลมสงบซึ่งมีความเร็วลมน้อยกว่า 1.0
เมตร/วินาที และ 1.4 เปอร์เซ็นต์ เป็นลมที่พัดมาจากทางทิศตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีความเร็วลมอยู่
ระหว่าง 1.0-1.3 เมตร/วินาที เมื่อพิจารณาความเร็วลมและทิศทางลม เทียบกับตาแหน่งที่ตั้งโครงการ
พบว่าบริเวณสานักงานเหมืองอยู่ตาแหน่ง เหนือทิศทางลม ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินการของ
โครงการในช่วงเวลาดังกล่าว
 บริเวณโรงเรียนบ้านแม่ทาน
เดือนพฤษภาคม พบว่า 91.7 เปอร์เซ็นต์ เป็นลมสงบ ซึ่งมีความเร็วลมน้อยกว่า 1.0
เมตร/วินาที และ 8.3 เปอร์เซ็นต์ เป็นลมที่พัดมาจากทางทิศ ใต้ค่อนไปทางตะวันออกเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมี
ความเร็วลมอยู่ระหว่าง 1.0-2.7 เมตร/วินาที เมื่อพิจารณาความเร็ว ลมและทิศทางลม เทียบกับตาแหน่ง
ที่ตั้งโครงการ พบว่า บริเวณโรงเรียนบ้านแม่ทาน อยู่ตาแหน่งเหนือทิศทางลม ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ดาเนินการของโครงการในช่วงเวลาดังกล่าว
เดือนสิงหาคม พบว่า 94.4 เปอร์เซ็นต์ เป็นลมสงบซึ่งมีความเร็ว ลมน้ อยกว่า 1.0
เมตร/วินาที และ 5.6 เปอร์เซ็นต์ เป็นลมที่พัดมาจากทางทิศใต้เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีความเร็วลมอยู่ระหว่าง
1.0-1.3 เมตร/วินาที เมื่อพิจารณาความเร็วลมและทิศทางลม เทียบกับตาแหน่งที่ตั้งโครงการ พบว่าบริเวณ
โรงเรียนบ้านแม่ทาน อยู่ตาแหน่งเหนือทิศทางลม ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินการของโครงการใน
ช่วงเวลาดังกล่าว
เดือนพฤศจิกายน พบว่า เป็นลมสงบ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความเร็วลมน้อยกว่า 1.0
เมตร/วินาที
 บริเวณโรงเรียนบ้านเด่น
เดือนพฤษภาคม พบว่า 90.3 เปอร์เซ็นต์ เป็นลมสงบซึ่งมีความเร็วลมน้อยกว่า 1.0
เมตร/วินาที และ 9.7 เปอร์เซ็นต์ เป็นลมที่พัดมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีความเร็วลม
อยู่ระหว่าง 1.0-1.8 เมตร/วินาที เมื่อพิจารณาความเร็วลมและทิศทางลม เทียบกับตาแหน่งที่ตั้งโครงการ
พบว่า บริเวณโรงเรียนบ้านเด่น อยู่ตาแหน่ง เหนือทิศทางลม ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินการของ
โครงการในช่วงเวลาดังกล่าว
เดือนสิงหาคม พบว่า 88.9 เปอร์เซ็นต์ เป็นลมสงบซึ่งมีความเร็วลมน้อยกว่า 1.0 เมตร/
วินาที และ 11.1 เปอร์เซ็นต์ เป็นลมที่พัดมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีความเร็วลมอยู่
ระหว่าง 1.0-1.8 เมตร/วินาที เมื่อพิจารณาความเร็วลมและทิศทางลม เทียบกับตาแหน่งที่ตั้งโครงการ
พบว่า บริเวณโรงเรียนบ้านเด่น อยู่ตาแหน่งเหนือทิศทางลม ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินการของ
โครงการในช่วงเวลาดังกล่าว
เดือนพฤศจิกายน พบว่า 91.7 เปอร์เซ็นต์ เป็นลมสงบซึ่งมีความเร็วลมน้อยกว่า 1.0
เมตร/วินาที และ 8.3 เปอร์เซ็นต์ เป็นลมที่พัดมาจากทางทิศใต้ค่อนไปทางตะวันออกเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมี
ความเร็วลมอยู่ระหว่าง 1.0-1.8 เมตร/วินาที เมื่อพิจารณาความเร็วลมและทิศทางลม เทียบกับตาแหน่ง
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ที่ตั้งโครงการ พบว่า บริเวณโรงเรียนบ้านแม่ทาน อยู่ตาแหน่งเหนือทิศทางลม ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ดาเนินการของโครงการในช่วงเวลาดังกล่าว
2) ผลการตรวจวัด ระดับความดังของเสียง พบว่า ทุกรายการและทุกจุดตรวจวัดมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด มีรายละเอียดดังนี้
ผลการตรวจวัด Leq 24 Hrs มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด ตามประกาศกระทรวง
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดั บเสี ยงและความสั่ นสะเทือ น
จากการทาเหมืองหิน (พ.ศ. 2548) ซึ่งได้กาหนดให้ค่า Leq 24 Hrs เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 70 dB(A)
โดยผลการตรวจวัดมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 45.2-49.3 dB(A) และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัด ประจาปี
2559 ประจาปี 2558 และประจาปี 2557 พบว่า ทุกจุดตรวจวัดมีแนวโน้มลดลง
ผลการตรวจวั ด Lmax มี ค่ า อยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก าหนด ตามประกาศกระทรวง
ทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อม เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสี ยงและความสั่ นสะเทือ น
จากการทาเหมืองหิน (พ.ศ. 2548) ซึ่งได้กาหนดให้ค่า Lmax ณ ช่วงเวลาตรวจวัด มีค่าไม่เกิน 115 dB(A)
โดยผลการตรวจวัดมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 71.1-96.4 dB(A) และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัด ประจาปี
2559 ประจาปี 2558 และประจาปี 2557 พบว่า ทุกจุดตรวจวัดมีแนวโน้มลดลง
3) ผลการตรวจวัด คุณ ภาพนาผิวดิน พบว่า ส่ วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
มีรายละเอียด ดังนี้
ผลการตรวจวัดบริเวณห้วยแม่เขียดก่อนผ่านหมู่เหมือง, ห้วยแม่เขียดหส่วนใหญ่ ทุกจุด
ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2537) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพน้าทิ้งในแหล่งน้าผิวดิน (ประเภทที่ 2) ซึ่งกาหนดให้ค่า pH อยู่
ในช่วง 5.0-9.0, Manganese < 1.0 mg/L, Zinc <1.0 mg/L, Cadmium < 0.005 mg/L, Nickel <0.1 mg/L
และ Lead <0.05 mg/L สาหรับ Suspended Solids, Total Dissolved Solids, Total Hardness,
Turbidity, Total Iron, Sulfate และ Chromium ไม่ได้กาหนดค่ามาตรฐานไว้ โดยผลการตรวจวัดมี
รายละเอียดดังนี้
• pH มีค่าอยู่ระหว่าง 6.8-8.4
• Suspended Solids มีค่าอยู่ระหว่าง 5-34 mg/L
• Total Dissolved Solids มีค่าอยู่ระหว่าง 337-702 mg/ L
• Total Hardness มีค่าอยู่ระหว่าง 172.0-451.5 mg/ L as CaCO3
• Turbidity มีค่าอยู่ระหว่าง 2.4-11 NTU
• Total Iron มีค่าอยู่ระหว่าง 0.13-2.09 mg/L
• Sulfate มีค่าอยู่ระหว่าง 3.50-280.0 mg/L
• Manganese มีค่าอยู่ระหว่าง 0.03-0.91 mg/L
• Zinc มีค่าน้อยกว่า 0.005 mg/L
• Cadmium มีค่าอยู่ระหว่างน้อยกว่า 0.00005- น้อยกว่า 0.0001 mg/L
• Chromium มีค่าอยู่ระหว่าง 0.00005-0.0004 mg/L
• Nickel มีค่าอยู่ระหว่าง 0.0005-0.001 mg/L
• Lead มีค่าอยู่ระหว่างน้อยกว่า 0.0002-0.0008 mg/L
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เมื่อนาผลการตรวจวัดคุณภาพน้าผิวดิน บริเวณห้วยแม่เขียดก่อนผ่านหมู่เหมือง, ห้วยแม่เขียด
หลั งผ่ า นพื้ น ที่โ ครงการ, ห้ ว ยแม่ อ่อ นหลั งผ่ า น Inside Dump และอ่า งเก็ บ น้าแม่ท าน ประจาปี 2560
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัด ประจาปี 2559, ประจาปี 2558 และประจาปี 2557 พบว่า
• pH มีค่าไม่แตกต่าง
• Suspended Solids มีค่าไม่แตกต่าง
• Total Dissolved Solids ส่วนใหญ่มีค่าไม่แตกต่าง
• Total Hardness ส่วนใหญ่มีค่าไม่แตกต่าง
• Turbidity มีค่าไม่แตกต่าง
• Total Iron ส่วนใหญ่มีค่าไม่แตกต่าง
• Sulfate ส่วนใหญ่มีค่าไม่แตกต่าง
• Manganese ส่วนใหญ่มีค่าไม่แตกต่าง
• Zinc ทุกจุดตรวจวัดมีค่าไม่แตกต่าง
• Cadmium ทุกจุดตรวจวัดมีค่าไม่แตกต่าง
• Chromium ทุกจุดตรวจวัดมีค่าไม่แตกต่าง
• Nickel ทุกจุดตรวจวัดมีค่าไม่แตกต่าง
• Lead ทุกจุดตรวจวัดมีค่าไม่แตกต่าง
ผลการตรวจวัดบริเวณบ่อดักตะกอน East Dump, ขุมเหมืองของโครงการ, อ่างเก็บน้า
ของโครงการ, บ่อดักตะกอนของ Main Dump, บ่อดักตะกอนของ West Dump และบ่อดักตะกอนของ
Inside Dump พบว่า ทุกรายการมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่ อ ง ก าหนดมาตรฐานคุ ณ ภาพน้ าทิ้ง ในแหล่ ง น้าผิ ว ดิ น
(ประเภทที่ 3) ซึ่งกาหนดให้ค่า pH อยู่ในช่วง 5.0-9.0, Manganese <1.0 mg/L, Zinc <1.0 mg/L,
Cadmium <0.005 mg/L, Nickel <0.1 mg/L และ Lead <0.05 mg/L สาหรับ Suspended Solids,
Total Dissolved Solids, Total Hardness, Turbidity, Total Iron, Sulfate และ Chromium ไม่ได้
กาหนดค่ามาตรฐานไว้ สาหรับค่า Sulfate บริเวณขุมเหมืองของโครงการ (พฤษภาคม 2560) มีค่าเกินค่า
มาตรฐานที่กาหนด เนื่องจาก ไม่มีน้าเติมเข้ามาในแหล่งน้าและมีการระเหยของเกลือแร่ที่มีอยู่ในธรรมชาติ
ทาให้ น้ ามีความเป็ น กระด้างเพิ่มขึ้ น จึ งทาให้ ผ ลการตรวจวั ดคุณภาพน้า มีค่ า Sulfate เพิ่มสู งขึ้น ทาง
โครงการได้แก้ไขโดยนาหินปูนไปใสในขุมเหมืองและอ่างเก็บน้าของโครงการประกอบกับมีน้าฝนเติมเข้ามา
ในแหล่งน้าในช่วงฤดูฝน จากนั้นติดตามตรวจวัดค่า Sulfate ต่อมาพบว่าค่า Sulfate ลดลงสู่ค่ามาตรฐาน
ทั้งนี้โครงการได้เตรียมหินปูนสาหรับใส่ในขุมเหมืองเพิ่มเติมอีกในปี 2561 และจะมีการติดตามผลตรวจวัด
ต่อไป โดยผลการตรวจวัดมีรายละเอียดดังนี้
• pH มีค่าอยู่ระหว่าง 6.3-8.4
• Suspended Solids มีค่าอยู่ระหว่างน้อยกว่า 5-21 mg/L
• Total Dissolved Solids มีค่าอยู่ระหว่าง 207-1,424 mg/L
• Total Hardness มีค่าอยู่ระหว่าง 166.7-848.1 mg/l as CaCo3
• Turbidity มีค่าอยู่ระหว่าง 1.2-22 NTU
• Total Iron มีค่าอยู่ระหว่าง 0.05-0.32 mg/L
• Sulfate มีค่าอยู่ระหว่าง 77.24-829.54 mg/L
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• Manganese มีค่าอยู่ระหว่าง 0.02-3.60 mg/L
• Zinc มีค่าอยู่ระหว่างน้อยกว่า 0.005-0.37 mg/L
• Cadmium มีค่าอยู่ระหว่างน้อยกว่า 0.00005-0.009 mg/L
• Chromium มีค่าอยู่ระหว่างน้อยกว่า 0.0001-0.006 mg/L
• Nickel มีค่าอยู่ระหว่าง 0.0003-0.03 mg/L
• Lead มีค่าอยู่ระหว่างน้อยกว่า 0.0002-0.001 mg/L
เมื่อนาผลการตรวจวัด คุณภาพน้าผิวดิน บริเวณบ่อดักตะกอน East Dump, ขุมเหมืองของ
โครงการ, อ่างเก็บน้าของโครงการ, บ่อดักตะกอนของ Main Dump, บ่อดักตะกอนของ West Dump และ
บ่อดักตะกอนของ Inside Dump ประจาปี 2560 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัด ประจาปี 2559, ประจาปี
2558 และประจาปี 2557 พบว่า
• pH ทุกจุดตรวจวัดมีค่าไม่แตกต่าง
• Suspended Solids ทุกจุดตรวจวัดมีค่าไม่แตกต่าง
• Total Dissolved Solids ทุกจุดตรวจวัดมีค่าไม่แตกต่าง
• Total Hardness ทุกจุดตรวจวัดมีค่าไม่แตกต่าง
• Turbidity ทุกจุดตรวจวัดมีค่าไม่แตกต่าง
• Total Iron ทุกจุดตรวจวัดมีค่าไม่แตกต่าง
• Sulfate ทุกจุดตรวจวัดมีค่าไม่แตกต่าง
• Manganese ส่วนใหญ่มีค่าไม่แตกต่าง
• Zinc ส่วนใหญ่มีค่าไม่แตกต่าง
• Cadmium ส่วนใหญ่มีค่าไม่แตกต่าง
• Chromium ทุกจุดตรวจวัดมีค่าไม่แตกต่าง
• Nickel ส่วนใหญ่มีค่าไม่แตกต่าง
• Lead ทุกจุดตรวจวัดมีค่าไม่แตกต่าง
4) ผลการตรวจวัดปริมาณและชนิดของสาหร่ายสีเขียวแกมนาเงิน
จากผลการตรวจวัดปริมาณและชนิดของสาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงิน โครงการเหมืองแร่ถ่าน
หินและบอลเคลย์ ประจาปี 2560 ซึ่งทาการตรวจวัดเมื่อวันที่ วันที่ 19 พฤษภาคม วันที่ 15 สิงหาคม และ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 พบว่า ปริมาณสาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินมีค่าน้อยกว่า 500 เส้นสาย/มิลลิลิตร
ซึ่งสามารถบ่งชี้ได้ว่าคุณภาพน้าขุมเหมืองของโครงการมีคุณภาพน้าปกติ
5) ผลการสารวจทัศนคติของราษฎรที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านแม่ทาน
สรุปผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานด้านการพัฒนาชุมชน
ในเขตพื้นที่ชุมชนรอบบ่อเหมืองฯ ของทั้ง 3 ตาบล ในภาพรวม พบว่า ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่รอบบ่อ
เหมืองฯ ทั้ง 3 ตาบล 9 หมู่บ้าน มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนรอบบ่อเหมือง ของ
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จากัด ในภาพรวมอยู่ที่ระดับสูง
(1) ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านการพัฒนาชุมชน จานวน 3 เรื่อง โดยมีค่าเฉลี่ยของ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง 3 เรื่อง
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(2) ความต้องการด้านการพัฒ นาชุมชน จานวน 3 เรื่อง มีค่าเฉลี่ ยของความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับสูง 3 เรื่อง
(3) ความคิดเห็นต่อลักษณะและรูปแบบของการปรับปรุงภูมิทัศน์ (พื้นที่) รอบบ่อเหมืองฯ หลัง
ปิดดาเนินการ จานวน 3 เรื่อง มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับสูง 3 เรื่อง
6) การตรวจสุขภาพ ผลการตรวจสุขภาพของพนักงานประจาปี 2560 พบว่า ส่วนใหญ่มี
สุขภาพปกติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. สมรรถภาพของร่างกายโดยทั่วไป ค่าดัชนีมวลกาย ผลการตรวจปกติ 49 เปอร์เซ็นต์ ค่ารอบ
เอว ผลการตรวจปกติ 78 เปอร์ เซ็นต์ ความดันโลหิต ผลการตรวจปกติ 28 เปอร์เซ็นต์ ชีพจร ผลการ
ตรวจวัดปกติ 91 เปอร์เซ็นต์ โดยผู้ที่ผิดปกติ สาเหตุมาจากพฤติกรรมความเสี่ยงด้านสุขภาพของพนักงาน
เอง ซึ่งทางโครงการได้ให้พนักงานรับการแนะนาจากแพทย์
2. สมรรถภาพของปอด ผลการตรวจปกติ 96 เปอร์เซ็นต์ โดยผู้ที่ผิดปกติ สาเหตุมาจากข้อจากัด
การขยายตัวของปอดและพบภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรัง โครงการได้กาหนดให้พนักงานปฏิบัติตามคาแนะนา
จากแพทย์อย่างเคร่งครัดอีกด้วย
3. สมรรถภาพร่างกายเบื้องต้น ผลการตรวจปกติ 48 เปอร์เซ็นต์ โดยผู้ที่ผิดปกติ สาเหตุม าจาก
พฤติกรรมความเสี่ยงด้านสุขภาพและการใช้ชีวิตประจาวันของพนักงานเอง ซึ่งทางโครงการได้ให้พนักงาน
รับการแนะนาจากแพทย์
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