บทที่ 4
สรุปผลการปฏิ บตั ิตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่

4.1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
รายละเอียดการดําเนินงานของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างจากรายละเอียดที่เสนอ
ไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการตรวจสอบการดําเนินการของโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจํากัด โชคชัยศิลา ประทานบัตรที่ 32489/16114 พบว่า โครงการมีการเปลี่ยนแปลง
เส้นทางการขนส่งแร่ออกจากพื้นที่โครงการจากถนนคอนกรีตด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการที่ได้กําหนดไว้ในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ปัจจุบันโครงการได้ใช้ถนนหินคลุกบดอัดเส้นข้างเคียงกับถนนเส้น
เดิมแทน

4.2

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)
ของห้างหุ้นส่วนจํากัด โชคชัยศิลา ประทานบัตรที่ 32489/15114 สรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 4.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการ
1) มาตรการที่ไม่ได้ปฏิบัติ
2) มาตรการที่ปฏิบัติไม่ได้

เงื่อนไขตามมาตรการ

เหตุผลประกอบ

- ไม่มี
- ไม่มี
- จัดสร้างแนวรั้วระหว่างหลักหมุดที่ 1 ถึง - เนื่ อ งจากบริ เ วณด้ า นทิ ศ เหนื อ ของพื้ น ที่
หลั ก หมุ ด ที่ 5 ทางด้ า นทิ ศ เหนื อ และ โครงการมี ลั ก ษณะภู เ ขา จึ ง ไม่ ส ามารถ
ระหว่ า งหลั ก หมุ ด ที่ 11-12 และหลั ก จัดสร้างแนวรั้วได้ ทางโครงการจึงดําเนินการ
สร้ า งแนวเว้ น เขตการทํ า เหมื อ ง 10 ม.
หมุดที่ 1 ทางด้านทิศตะวันตก
บริเวณดังกล่าวแทน
- โดยทางโครงการได้จัดทําแนวเว้นเขตการทํา
เหมือง 10 ม. ทางด้านทิศเหนือบริเวณ หลัก
มุดที่ 1-2 และและระหว่างหลักหมุดที่ 11-12
และหลักหมุดที่ 1 ทางด้านทิศตะวันตกส่วน
บริ เ วณหลั ก มุ ก ที่ 2-3 โครงการได้ จั ด สร้ า ง
เส้นทางขนส่งแร่ โดยได้รับอนุญาตจากนิคม
สร้างตนเองพระพุทธบาท ดังเอกสารแนบ 4
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ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ)
มาตรการ
2) มาตรการที่ปฏิบัติไม่ได้ (ต่อ)
3) มาตรการที่ปฏิบัติ แต่ไม่มี
ประสิทธิภาพ
4) มาตรการที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

4.3

เงื่อนไขตามมาตรการ

- ไม่มี

เหตุผลประกอบ
และจะดําเนินการสร้างหลักเพื่อแสดงแนวเว้น
เขตการทําเหมืองบริเวณพื้นที่ดังกล่าว
- ไม่มี

- ไม่มี

- ไม่มี

สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1) คุณภาพอากาศ
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 18-21 เมษายน 2561 จํานวน 3 สถานี ได้แก่
โรงเรียนบ้านธารทองแดง โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว และบ้านสะพานขาว พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
2) ระดับเสียง
ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันที่ 18-21 เมษายน 2561 จํานวน 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียน
บ้านธารทองแดง โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว และบ้านสะพานขาว พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
3) ความสัน่ สะเทือน
จากการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในวันที่ 20 เมษายน 2561 จํานวน 1 สถานี ได้แก่ บ้านสะพาน
ขาวหลั ง ที่ ใ กล้ ที่ สุ ด พบว่ า พบว่ า ไม่ ส ามารถตรวจวั ด สั ญ ญาณความสั่ น สะเทื อ นได้ เนื่ อ งจากสั ญ ญาณความ
สั่นสะเทือนอยู่ในระดับต่ํา (ความถี่ต่ํากว่า 2 เฮิรตซ์ ความเร็วอนุภาคต่ํากว่า 0.530 มม./วินาที และการขจัด
เท่ากับ 0 มม.) และแรงอัดอากาศมีค่าน้อยกว่า 88 เดซิเบล(แอล)
4) คุณภาพน้ําใต้ดิน
จากการเก็บตัวอย่างน้ําใต้ดิน ในวันที่ 20 เมษายน 2561 บริเวณบ่อบาดาลบ้านคุ้งเขาเขียวและ
บ่อบาดาลบ้านสะพานขาว ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําใต้ดิน พบว่า ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์ทุกดัชนีมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานโดยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสําหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อม
เป็นพิษ พ.ศ.2551
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4.4

ข้อเสนอแนะ

จากการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบว่าส่วนใหญ่โครงการได้นํามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมมาปฏิบัติตาม แต่ยังมีบางมาตรการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ คือ หลักเพื่อแสดงแนวเขตเว้นการทํา
เหมือง 10 ม. ที่ปรึกษาข้อเสนอแนะให้ทางโครงการเร่งดําเนินการตามมาตรการฯ ดังกล่าวให้ครบถ้วนต่อไป
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