บทที่

3.1

สรุปมาตรการป้ องกันและแก้ไข
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และข้อเสนอแนะ

สรุปมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมของโครงการ

สรุ ป ผลตรวจสอบการปฏิบ ัติ ต ามมาตรการป้ องกันและแก้ไ ขผลกระทบสิ่ง แวดล้ อ ม โครงการเหมือ งแร่ หิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุ ตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28379/15646 ร่ วมแผนผังการทําเหมืองเดียวกันกับ
ประทานบัตรที่ 28381/15647 และประทานบัตรที่ 28380/15742 ของ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด(มหาชน) ดังต่อไปนี้
1. ดําเนินการทําเหมืองตามแผนผังการทําเหมืองที่กําหนดไว้
2. มีการพัฒนาบริเวณหน้าเหมืองให้มลี กั ษณะเป็นขัน้ บันได และมีความปลอดภัยจากการพังทลาย
3. ดําเนินกิจกรรมการทําเหมืองเฉพาะในช่วงเวลากลางวันเท่านัน้
4. ฉีดพรมนํ้ าบริเวณเส้นทางขนส่งแร่ทงั ้ ภายในพื้นที่โครงการ และเส้นขนส่งแร่ท่เี ป็ นทางสาธารณะด้านทิศ
ตะวันตก รวมทัง้ เส้นทางภายในโรงโม่หนิ และลานกองแร่ เฉลี่ยวันละ 3-4 ครัง้ และเพิม่ ความถี่ในช่วงฤดู
แล้งและช่วงทีม่ ลี มแรง
5. ปลูกต้นไม้โดยรอบแนวเขตพืน้ ทีข่ องโรงโม่หนิ อินทรีสพุ รรณบุร ี เพื่อเป็นแนวป้องกันการฟุ้ งกระจายของฝุ่น
ละออง
6. โรงโม่หนิ ของโครงการคือโรงโม่หนิ อินทรีสุพรรณบุร ี มีระบบป้องกันผลกระทบทางด้านสิง่ แวดล้อม ตาม
ประกาศของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยสร้างอาคารปิ ดคลุม 3 ด้าน มีระบบสเปรย์น้ํา
ตามจุดทีก่ ่อให้เกิดฝุ่นละออง รวมทัง้ มีหลังคาปกคลุมตามแนวสายพานลําเลียง
7. ทางโครงการได้ร่วมกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงจัดตัง้ คณะกรรมการเพื่อดําเนินงานด้าน
มวลชนสัมพันธ์
8. ทางโครงการได้จดั ตัง้ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่โครงการ
9. ทางโครงการได้จดั ตัง้ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ
10. ทางโครงการได้จดั ตัง้ กองทุนฟื้ นฟูพน้ื ทีท่ ําเหมือง
11. โครงการได้มีส่วนร่วมและให้ความช่วยเหลือชุมชนรอบพื้นที่โครงการอย่างต่ อเนื่องและเหมาะสมตาม
โอกาส
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3.2

สรุปผลการติ ดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม

3.2.1

คุณภาพอากาศ

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของโครงการเหมือ งแร่หนิ อุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28379/15646 ร่วมแผนผังการทําเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28381/15647 และประทานบัตร
ที่ 28380/15742 ของ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) พบว่า ค่าความเข้มของฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP)
มีค่าอยู่ในช่วงของค่ามาตรฐานที่กําหนดไว้เท่ากับ 0.330 มก./ลบ.ม. และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM-10) มีค่าอยู่
ในช่วงของค่ามาตรฐานที่กําหนดไว้เ ท่ากับ 0.120 มก./ลบ.ม. สรุปได้ดงั ตารางที่ 3-1 รูปที่ 3-1 และรูปที่ 3-2 ทัง้ นี้เป็ น
เพราะว่าทางโครงการได้ปฏิบตั ติ ามมาตรการลดผลกระทบในเรื่องการฟุ้งกระจายของฝุน่ ละออง จากกิจกรรมการทําเหมือง
และกิจกรรมการโม่หนิ อย่างเคร่ง ครัด แต่อ ย่างไรก็ต ามจากการสอบถามราษฎรบริเ วณใกล้เ คีย งโครงการพบว่าได้ร บั
ผลกระทบด้านฝุ่นละอองจากโรงโม่หินของโครงการในระดับ ตํ่า ซึ่งสอดคล้อ งกับ ผลการตรวจวัดที่ผ่านมาที่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าํ หนด แต่อย่างไรก็ตามทีป่ รึกษาได้เสนอให้โครงการเพิม่ การฉีดพรมนํ้าบริเวณพื้นที่โรงโม่หนิ รวมทัง้ ปรับปรุง
มาตรการต่างๆ ด้านการป้องกันฝุน่ ละอองให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

ตารางที่ 3-1 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปฝุน่ ละออง
วันที่ตรวจวัด

เม.ย. 61

ค่ามาตรฐาน*
หมายเหตุ:

โรงโม่หินอิ นทรีสุพรรณบุรี
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั ่วโมง ระดับเสียงสูงสุด

0.282
0.330

0.102
0.120

0.055
0.330

0.025
0.120

* มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่ 24 (พ.ศ. 2547) เรือ่ ง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศทั่วไป
TSP: ฝุน่ ละอองรวม , PM-10: ฝุน่ ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน

ค่ามาตรฐาน 0.330 มก./ลบ.ม.
0.282

มก./ลบ.ม.
0.330

บ้านเรือนราษฎรทางด้านทิ ศตะวันออกเฉี ยงใต้
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั ่วโมง ระดับเสียงสูงสุด

0.264
0.198

0.055

0.132
0.066
0.000

โรงโม่หนิ อินทรีสพุ รรณบุร ี

บ้านเรือนราษฎรทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้

เม.ย.-61

รูปที่ 3-1

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุน่ ละอองรวม (TSP) เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
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มก./ลบ.ม.
0.102

0.120
0.100

ค่ามาตรฐาน 0.120 มก./ลบ.ม.

0.080
0.060

0.025

0.040
0.020
0.000

โรงโม่หนิ อินทรีสพุ รรณบุร ี

บ้านเรือนราษฎรทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้

เม.ย.-61

รูปที่ 3-2

3.2.2

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุน่ ละอองขนาดเล็ก (PM-10)
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

ระดับเสียง

ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงของโครงการเหมืองแร่หนิ อุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัต รที่ 28379/15646 ร่วมแผนผัง การทําเหมืองเดีย วกันกับ ประทานบัตรที่ 28381/15647 และประทานบัตรที่
28380/15742 ของ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดตามมาตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั ่วไป คือค่า
Leq 24 hr. ไม่เกิน 70 เดซิเบล เอ และ Lmax ไม่เกิน 115 เดซิเบล เอ สรุปได้ดงั ตารางที่ 3-2 และรูปที่ 3-3 และรูปที่ 3-4
ทัง้ นี้แสดงให้เห็นว่าการทําเหมืองและการขนส่งแร่ของโครงการมิได้ส่งผลกระทบด้านเสียงรบกวนแก่ชุมชนที่อ ยู่บริเวณ
ใกล้เคียงแต่อย่างใด

ตารางที่ 3-2 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทัวไปในรอบ
่
24 ชัวโมง
่
วันที่ตรวจวัด

หน่ วย
เม.ย. 61
เดซิเบล เอ
ค่ามาตรฐาน

โรงโม่หินอิ นทรีสุพรรณบุรี
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั ่วโมง ระดับเสียงสูงสุด

55.4
70*

81.0
115**

บ้านเรือนราษฎรทางด้านทิ ศตะวันออกเฉี ยงใต้
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั ่วโมง ระดับเสียงสูงสุด

54.6
70*

79.4
115**

หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่ 15 (พ.ศ. 2540) เรือง
่ กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทัวไป
่
** มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรือง
่ กําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสันสะเทื
่
อนจากการ
ทําเหมืองหิน (พ.ศ. 2548)
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เดซิเบล (เอ)

ค่ามาตรฐาน 70 เดซิเบล (เอ)
55.4

54.6

80

โรงโม่หนิ อินทรีสุพรรณบุรี

บ้านเรือนราษฎรทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้

60
40
20
0

เม.ย.-61

รูปที่ 3-3

กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชัวโมง
่ (Leq 24 hrs.) เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

เดซิเบล (เอ)

ค่ามาตรฐาน 115 เดซิเบล (เอ)

120

81

79.4

100

โรงโม่หนิ อินทรีสุพรรณบุรี

บ้านเรือนราษฎรทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้

80
60
40
20
0
เม.ย.-61

รูปที่ 3-4 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

3.2.3

ความสันสะเทื
่
อน

ผลการติดตามตรวจสอบแรงสั ่นสะเทือ นจากการระเบิดหน้ าเหมือ งโดยจะทําการตรวจวัดความสันสะเทื
่
อน
(ความถี่, ความเร็ว ของอนุ ภ าค, การขจัด) ของโครงการเหมืองแร่หนิ อุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัต รที่ 28379/15646 ร่วมแผนผัง การทําเหมืองเดีย วกันกับ ประทานบัตรที่ 28381/15647 และประทานบัตรที่
28380/15742 ของ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ท่ปี ลอดภัยเมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม
ระดับเสียงและความสั ่นสะเทือนจากการทําเหมืองหิน พ.ศ. 2548 สรุปได้ดงั ตารางที่ 3-3
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ตารางที่ 3-3 สรุปผลการตรวจวัดความสันสะเทื
่
อนขณะระเบิดหน้าเหมือง
ความถี่ ความเร็วของอนุภาค
ค่ามาตรฐาน*
(เฮิ รตซ์)
(มม./วิ นาที )
บ้านเรือนราษฎร
TRANSVERSE
N/A
N/A
ทางด้านทิศ
เม.ย. 61
VERTICAL
N/A
N/A
ตะวันออกเฉียงใต้
LONGITUDINA
N/A
N/A
หมายเหตุ: ค่าความถี ่ N/A < 2 เฮิรต์ , ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด N/A < 0.530 มิลลิเมตร/วินาที, ระยะขจัด N/A =0 มิลลิเมตร
สถานี ตรวจวัด

วันที่ /เวลา

แนวแกน

ระยะขจัด
(มม.)
N/A
N/A
N/A

ค่ามาตรฐาน*
-

*ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรือ่ ง กําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทําเหมือง

หิน (พ.ศ.2548)

3.3

ข้อเสนอแนะ

จากผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิง่ แวดล้อม พบว่า โครงการได้นํามาตรการตามเงือ่ นไขแนบท้ายประทานบัตรมายึดถือปฏิบตั ติ ามอย่าง
เคร่งครัด อย่างไรก็ตาม ขอเสนอแนะให้โครงการปฏิบัตติ ามมาตรการในเรือ่ งต่อไปนี้อย่างสมํ่าเสมอ ทัง้ นี้ทาง
โครงการควรจัด ทํารายงานผลการปรับปรุงพื้นทีท่ ผี่ ่านการทําเหมือ ง เพื่อ เสนอต่อ สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่ทราบทุก 3 ปี
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