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บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 บทสรุป
จากการดาเนิ น การตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการเหมืองแร่ถ่านหินและบอลเคลย์ ประทานบัตรที่ 30438/15792
บริเวณตาบลสันดอนแก้ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 (ครั้งที่
2/2561) เพื่อนาเสนอต่อสานั กงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพือ่ พิจารณาผลการดาเนินงานของโครงการในด้านต่างๆ ได้แก่ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากร
ทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 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 นบันได (Benching Method) ให้ เ ป็ นไปตามแผนผั ง
โครงการ เพื่อป้องกันการพังทลายของดินและหินบริเวณหน้าเหมือง
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 4 คัน และวิ่งฉีดพรมน้าคันละ 7 เที่ยว/วัน
4. โครงการได้ดาเนิ น การปลู กต้นไม้โ ตเร็ว บริเวณรอบๆ เขตพื้นที่โ ครงการพร้อมกับการ
บารุงรักษาให้เจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้โครงการได้มีแผนในการฟื้นฟูพื้น ที่ที่ผ่านการทาเหมือง 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 โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม โครงการได้ทา
การฟื้นฟูพื้นที่ทาเหมือง โดยเป็นพื้นที่ปลูกใหม่ 25-0-0 ไร่ บริเวณทองด้านทิศตะวันออกของกองดิน 300
ไร่ พันธุ์ไม้ที่ใช้ปลูก 6 พัน ธุ์ไม้ จานวน 4,170 ต้น ซึ่งมีอัตราการรอดตาย 95% โดยกล้าไม้ส่วนใหญ่มาจาก
การเพาะชาในโรงเรือนเพาะชาภายในโครงการ รวมถึงโครงการศึกษาเรื่องการฟื้นฟู ร่วมกับ หน่ว ยงานวิจัย
ฟื้นฟูป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสารวจความหลากหลายด้านพันธุ์ไม้และนก และวางแปลงปลูกทดลอง
พันธุ์ไม้ภายในโครงการอีกด้วย
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5. โครงการได้กาหนดให้รถเครื่องจักรกลที่วิ่ งภายในโครงการ ต้องใช้ความเร็ว ไม่เกิน 20
กิโลเมตร/ชั่วโมง และรถบรรทุกที่วิ่งภายในโครงการ ต้องใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลด
ระดับเสียงและป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร ตลอดจนโครงการได้จัดระบบการจราจรที่เหมาะสม เพื่อให้
พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และกาหนดเส้นทางเข้า-ออกสาหรับรถที่วิ่งภายในพื้นที่โครงการ
และรถทุกคันต้องใช้เส้นทางที่กาหนดไว้เท่านั้น
6. โครงการได้จัดทาแผนงานและงบประมาณชุมชนสัมพันธ์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
2561 (ครั้งที่ 2/2561) ทั้งเชิงรับและเชิงรุก ด้วยงบประมาณกว่า 8,250,000 บาท ใน 5 สาขา คือ
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมพิเศษ เพื่อสนับสนุนงบประมาณและการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานราชการในท้องถิ่นและชุมชนใกล้เคียง เป็นประจา เช่น
เดือนกรกฎาคม
- ร่วมกิจกรรมโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ อบต.สมัย อาเภอสบปราบ
จังหวัดลาปางพร้อมทั้งมอบกล้าไม้สนับสนุน จานวน 300 ต้น และงบประมาณ จานวน 3,000
บาท
- ร่วมกิจ กรรมแห่ และถวายเทียนพรรษา จานวน 9 วัด ในพื้นที่ชุมชนตาบลแม่กัว ะ ตาบลสมัย
อาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง
- ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พร้อมทั้งมอบกล้าไม้สนับสนุนโครงการทาดีด้วยหัวใจฯ
ให้แก่ เทศบาลตาบลสิริราช ตาบลสันดอนแก้ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง จานวน 300 ต้น และ
งบประมาณ จานวน 3,000บาท
- ร่วมกิจกรรมแห่ และถวายเทียนพรรษา จานวน 10 วัด ในพื้นที่ชุมชนตาบลสันดอนแก้ว
เดือนสิงหาคม
- มอบกระเป๋ายา และยาสามัญประจาบ้าน ให้แก่ โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา โรงเรียนบ้านแม่ทาน ตาบล
สันดอนแก้ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
- ร่วมกิจกรรมปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ สร้างฝายเฉลิมพระเกียรติฯ ณ อ่างเก็บน้า น้าตกห้วยอ้อ ตาบล
สันดอนแก้ว พร้อมทั้งมอบงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม เป็นจานวนเงิน 10,000 บาท
- มอบงบประมาณสนับสนุน การจัดงานวันกานันผู้ใหญ่บ้านให้แก่ชมรมกานันผู้ใหญ่บ้านอาเภอสบ
ปราบ เป็นจานวนเงิน 5,000 บาท
- ร่ว มเป็ นประธานพิธี การจั ดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา ตาบลสั นดอนแก้ว
อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
- มอบงบประมาณสับ สนุ น การจัดงานชกมวยการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนการศึกษา ให้แก่
โรงเรียนบ้านท่าแหน ตาบลแม่ทะ อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง เป็นจานวนเงิน 3,000 บาท
เดือนกันยายน
- มอบงบประมาณสนับสนุนกองทุนฌาปณกิจสงเคราะห์ ตาบลสันดอนแก้ว เป็นจานวนเงิน 70,000
บาท
- ร่ ว มงานแสดงความยิ น ดี กับ เจ้า หน้า ที่เ ทศบาลต าบลสิ ริ ราช ย้า ยมารับต าแหน่ง ใหม่ ณ ศูน ย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร ตาบลสั นดอนแก้ว พร้อมสนับสนุนงบประมาณจัดงาน จานวน
5,000 บาท
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- ร่วมกับอาเภอสบปราบ พร้อมด้วยผู้นาชุมชน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ หมู่ที่ 5 ตาบล
สมัย อาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง พร้อมสนับสนุนกล้าไม้ จานวน 300 ต้น พร้อมงบประมาณ
จานวน 2,000 บาท
- มอบงบประมาณสนับสนุนการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพฯ ให้แก่ อบต.สมัย เป็นจานวนเงิน 10,000
บาท
- มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานีตารวจภูธรสบปราบ จานวนเงิน 3,000
บาท
- มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สบปราบ สานัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลาปาง) เป็นจานวนเงิน 30,000 บาท
- ร่วมพิธีเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว บ้านปงกา ตาบลแม่กัวะ และมอบงบประมาณสนับสนุน จานวนเงิน
3,000 บาท
- มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่
ทะ เป็นจานวนเงิน 10,000 บาท
เดือนตุลาคม
- ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านอ้อ
วิทยา ตาบลสันดอนแก้ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
- ร่วมงานการแข่งขันกีฬานักเรียน อาเภอแม่ทะ พร้อมสนับสนุนน้าดื่ม SCG เป็นจานวน 300 ขวด
- ร่วมมอบเงินกองทุนฌปณกิจสงเคราะห์ ตาบลสันดอนแก้ว
- ร่วมงานวันสถาปนาคล้ายวันโรงเรียนบ้านแม่ทาน พร้อมมอบงบประมาณจานวน 2,000 บาท
เดือนพฤศจิกายน
- ร่วมงานพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านแม่ทาน และมอบงบประมาณสนับสนุนกองทุนพัฒนาชุมชน
ให้แก่ชุมชนบ้านแม่ทาน หมู่ที่ 7, 9 จานวน 200,000 บาท
- ร่วมงานพิธีทอดกฐินสามัคคี วัดบ้านปงกา ตาบลแม่กัวะ อาเภอสบปราบ พร้อมร่วมทาบุญ จานวน
เงิน 2,000 บาท
- ร่ ว มงานเลี้ ย งส่ งผู้ อ านวยการ และบุ ค คลากรทางการศึ ก ษาโรงเรีย นบ้ า นแม่ ท าน พร้ อ มมอบ
งบประมาณสนับสนุนการจัดงาน จานวนเงิน 5,000 บาท
- ร่วมกับ คู่ธุรกิจ ร่ วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสมัยหลวง ตาบลสมัย อาเภอสบปราบ จังหวัด
ลาปาง พร้อมงบประมาณร่วมทาบุญ เป็นจานวนเงิน 50,000 บาท
- ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา ตาบลสันดอนแก้ว อาเภอ
แม่ทะ จังหวัดลาปาง
- ร่วมพิธีส่งมอบโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านอ้อวิทยา ตาบลสันดอนแก้ว อาเภอ
แม่ทะ จังหวัดลาปาง
- มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดซื้อสิ่งของและรางวัลสลากกาชาดฯ ให้แก่ อาเภอ แม่ทะ เป็น
จานวนเงิน 7,000 บาท
- ร่วมพิธีเปิดป้ายที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน บ้านเด่น หมู่ที่ 8 ตาบลสันดอนแก้ว อาเภอแม่ทะ จังหวัด
ลาปาง

Meatan : July-December 2018

4-3

SCI ECO SERVICES Co., Ltd.
Metrological Center
33/2 Moo 3, Banpa, Kaeng Khoi, Saraburi 18110, Thailand Tel.+66 (0) 3627 3099 Fax. +66 (0) 3627 3100 E-mail: environmentalmkt@scg.com

- ร่วมกับ คู่ธุร กิจ ร่ว มงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านอ้อ ตาบลแม่กัวะ อาเภอสบปราบ จังหวัด
ลาปาง พร้อมงบประมาณร่วมทาบุญ เป็นจานวนเงิน 50,000 บาท
- มอบงบประมาณสนับสนุนการซื้อชุดแม่บ้าน ให้แก่ กลุ่มแม่บ้าน ตาบลบ้านบอม เป็นจานวนเงิน
10,000 บาท
- ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสันดอนแก้ว ตาบลสันดอนแก้ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง พร้อม
งบประมาณร่วมทาบุญ เป็นจานวนเงิน 50,000 บาท
เดือนธันวาคม
- มอบงบประมาณสนั บสนุ นโครงการส่ งเสริมอาชีพชมรมผู้สู งอายุตาบลแม่กัว ะ อาเภอสบปราบ
จังหวัดลาปาง จานวนเงิน 10,000 บาท
- มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการหมอชวนวิ่ง ให้แก่ สานักงานสาธารณสุข อาเภอสบปราบ เป็น
จานวนเงิน 2,000 บาท
- มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการซ่อมแซมถนนชุมชนบ้านปงกา หมู่ที่ 3 ตาบลแม่กัวะ อาเภอสบ
ปราบ จังหวัดลาปาง เป็นจานวนเงิน 3,000 บาท
- มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการจัดซื้ออุปกรณ์จราจร ให้แก่ สถานีตารวจภูธรสบปราบ จังหวัด
ลาปาง เป็นจานวนเงิน 10,000 บาท
- ร่วมเป็นเจ้าภาพทาบุญทอดผ้าป่าสามั คคี ถวาย ณ วัดบอมหลวง ตาบลบ้านบอม อาเภอแม่ทะ
จังหวัดลาปาง พร้อมถวายปัจจัยทาบุญ เป็นจานวนเงิน 50,000 บาท
4.1.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จากการดาเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ได้แก่ คุณภาพอากาศ
ระดับความดังของเสียง คุณภาพน้าผิวดิน สังคมและเศรษฐกิจ อาชีวอนามัย พบว่า
1) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ พบว่า ทุกรายการและทุกจุดตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนด มีรายละเอียดดังนี้
ผลการตรวจวัด TSP มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ซึ่งได้กาหนดค่ามาตรฐานการตรวจวัด TSP เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 0.33 mg/m3 โดยผลการตรวจวัดมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.009-0.038 mg/m3 และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดแต่ละช่วงฤดูของครั้งที่
1/2561, ปี 2560, ปี 2559 และ ปี 2558 คือ ช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (มีนาคม-ตุลาคม) และช่วงมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ (พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์) พบว่า ผลการตรวจวัด TSP ในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
และช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกจุดตรวจวัดมีแนวโน้มใกล้เคียงกัน
ผลการตรวจวัด PM-10 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ซึ่งได้กาหนดค่ามาตรฐานการตรวจวัด PM-10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 0.12 mg/m3 โดยผลการ
ตรวจวัดมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.007-0.025 mg/m3 และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดแต่ละช่วงฤดู
ของครั้งที่ 1/2561, ปี 2560, ปี 2559 และ ปี 2558 คือ ช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (มีนาคม-ตุลาคม) และ
ช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์) พบว่า ผลการตรวจวัด PM-10 ในช่วงมรสุ ม
ตะวันตกเฉียงใต้ และช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกจุดตรวจวัดมีแนวโน้มใกล้เคียงกัน
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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 0.001-0.017 ppm และเมื่อเปรียบเทียบกับผล
การตรวจวัดแต่ละช่วงฤดูของครั้งที่ 1/2561, ปี 2560, ปี 2559 และ ปี 2558 คือ ช่วงมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ (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 โดยผลการตรวจวัดมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่างน้อยกว่า 0.001-0.023 ppm และเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลการตรวจวัดแต่ละช่วงฤดู ของครั้งที่ 1/2561, ปี 2560, ปี 2559 และ ปี 2558 คือ ช่วงมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ (มี น าคม-ตุ ล าคม) และช่ ว งมรสุ ม ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ (พฤศจิ ก ายน-กุ ม ภาพั น ธ์ ) พบว่ า ผลการ
ตรวจวัด NO2 ในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกจุดตรวจวัดมีแนวโน้ม
ใกล้เคียงกัน
ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม
เดือนสิงหาคม
 บริเวณสานักงานเหมือง พบว่า 91.7 เปอร์เซ็นต์ เป็นลมสงบซึ่งมีความเร็วลมน้อยกว่า 1.0
เมตร/วินาที และ 8.3 เปอร์เซ็นต์ เป็นลมที่พัดมาจากทางทิศตะวัน ตกเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีความเร็วลมอยู่
ระหว่าง 1.0-1.8 เมตร/วินาที เมื่อพิจารณาความเร็วลมและทิศทางลม เทียบกับตาแหน่งที่ตั้งโครงการ
พบว่า บริเวณสานักงานเหมืองอยู่ตาแหน่ง เหนือทิศทางลม ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากการดาเนิ นการของ
โครงการในช่วงเวลาดังกล่าว
 บริเวณโรงเรียนบ้านแม่ทาน พบว่า 75.0 เปอร์เซ็นต์ เป็นลมสงบ ซึ่งมีความเร็วลมน้อยกว่า
1.0 เมตร/วินาที และ 25.0 เปอร์เซ็นต์ เป็นลมที่พัดมาจากทางทิศตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีความเร็วลม
อยู่ระหว่าง 1.0-2.7 เมตร/วินาที เมื่อพิจารณาความเร็วลมและทิศทางลม เทียบกับตาแหน่งที่ตั้งโครงการ
พบว่า บริเวณโรงเรียนบ้านแม่ทาน อยู่ตาแหน่งเหนือทิศทางลม ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินการ
ของโครงการในช่วงเวลาดังกล่าว
 บริเวณโรงเรียนบ้านเด่น พบว่า 93.1 เปอร์เซ็นต์ เป็นลมสงบซึ่งมีความเร็วลมน้อยกว่า 1.0
เมตร/วินาที และ 6.9 เปอร์เซ็นต์ เป็นลมที่พัดมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็น ส่วนใหญ่ ซึ่งมีความเร็วลม
อยู่ระหว่าง 1.0-2.2 เมตร/วินาที เมื่อพิจารณาความเร็วลมและทิศทางลม เทียบกับตาแหน่งที่ตั้งโครงการ
พบว่า บริเวณโรงเรียนบ้านเด่น อยู่ตาแหน่งเหนือทิศทางลม ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินการของ
โครงการในช่วงเวลาดังกล่าว
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เดือนพฤศจิกายน
 บริเวณสานักงานเหมือง พบว่า เป็นลมสงบ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความเร็วลมน้อยกว่า 1.0
เมตร/วินาที
 บริเวณโรงเรียนบ้านแม่ทาน พบว่า 97.2 เปอร์เซ็นต์ เป็นลมสงบ ซึ่งมีความเร็วลมน้อยกว่า
1.0 เมตร/วิน าที และ 2.8 เปอร์เซ็นต์ เป็นลมที่พัดมาทางทิศใต้ค่อนไปทางตะวันตกเป็นส่ วนใหญ่ ซึ่งมี
ความเร็วลม อยู่ระหว่าง 1.0-1.8 เมตร/วินาที เมื่อพิจารณาความเร็วลมและทิศทางลม เทียบกับตาแหน่ง
ที่ตั้งโครงการ พบว่า บริเวณโรงเรียนบ้านแม่ทาน อยู่ตาแหน่งใต้ทิศทางลม โดยเมื่อพิจารณาร่วมกับผลการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกาหนด จึงไม่ได้รับผลกระทบจาก
การดาเนินการของโครงการในช่วงเวลาดังกล่าว
 บริเวณโรงเรียนบ้านเด่น พบว่า 84.7 เปอร์เซ็นต์ เป็นลมสงบซึ่งมีความเร็วลมน้อยกว่า 1.0
เมตร/วิน าที และ 15.3 เปอร์ เซ็น ต์ เป็ น ลมที่ พัดมาทางทิศ ตะวั นออกค่อนไปทางใต้เป็ นส่ ว นใหญ่ ซึ่ง มี
ความเร็วลมอยู่ระหว่าง 1.0-1.8 เมตร/วินาที เมื่อพิจารณาความเร็วลมและทิศทางลม เทียบกับตาแหน่ง
ที่ตั้งโครงการ พบว่า บริเวณโรงเรียนบ้านเด่น 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)
โดยผลการตรวจวัดมีค่าเฉลี่ย อยู่ระหว่าง 48.5-50.3 dB(A) และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัด ครั้งที่
1/2561, ประจาปี 2560 ประจาปี 2559 และประจาปี 2558 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)
โดยผลการตรวจวัดมีค่าเฉลี่ย อยู่ระหว่าง 79.2-88.6 dB(A) และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัด ครั้งที่
1/2561, ประจาปี 2560 ประจาปี 2559 และประจาปี 2558 พบว่า ทุกจุดตรวจวัดมีแนวโน้มใกล้เคียงกัน
3) ผลการตรวจวัดคุณภาพนาผิวดิน พบว่า ทุกจุดตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
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
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• pH มีค่าอยู่ระหว่าง 6.9-8.4
• Suspended Solids มีค่าอยู่ระหว่างน้อยกว่า 5-36 mg/L
• Total Dissolved Solids มีค่าอยู่ระหว่าง 226-969 mg/ L
• Total Hardness มีค่าอยู่ระหว่าง 155.2-490.5 mg/ L as CaCO3
• Turbidity มีค่าอยู่ระหว่าง 1.0-29 NTU
• Total Iron มีค่าอยู่ระหว่าง 0.02-0.86 mg/L
• Sulfate มีค่าอยู่ระหว่าง 40.94-505.04 mg/L
• Manganese มีค่าอยู่ระหว่าง 0.02-0.63 mg/L
• Zinc มีค่าอยู่ระหว่างน้อยกว่า 0.005-0.07 mg/L
• Cadmium มีค่าอยู่ระหว่างน้อยกว่า 0.00005-0.002 mg/L
• Chromium มีค่าอยู่ระหว่างน้อยกว่า 0.0001-0.0006 mg/L
• Nickel มีค่าอยู่ระหว่าง 0.0005-0.008 mg/L
• Lead มีค่าอยู่ระหว่างน้อยกว่า 0.00005-0.0007 mg/L
เมื่อนาผลการตรวจวัดคุณภาพน้าผิวดิน บริเวณห้วยแม่เขียดก่อนผ่านหมู่เหมือง ห้วยแม่เขียด
หลังผ่านพื้นที่โครงการ ห้วยแม่อ่อนหลังผ่าน Inside Dump และอ่างเก็บน้าแม่ทาน ระหว่างเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ 1/2561, ประจาปี 2560 ประจาปี 2559
และประจาปี 2558 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, บ่ อดักตะกอนของ Main Dump, บ่อดักตะกอนของ West Dump, บ่อดักตะกอนของ
Inside Dump (บ่อน้าใสบริเวณอักษร บ) และบ่อน้าใสบริเวณอักษร บ๔ พบว่า ทุกรายการมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนด ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กาหนด
มาตรฐานคุ ณภาพน้ าทิ้ งในแหล่ งน้ าผิ ว ดิ น (ประเภทที่ 3) ซึ่ งก าหนดให้ ค่ า pH อยู่ใ นช่ ว ง 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
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<0.05 mg/L สาหรับ Suspended Solids, Total Dissolved Solids, Total Hardness, Turbidity,
Total Iron, Sulfate และ Chromium ไม่ได้กาหนดค่ามาตรฐานไว้ โดยผลการตรวจวัดมีรายละเอียดดังนี้
• pH มีค่าอยู่ระหว่าง 7.5-8.9
• Suspended Solids มีค่าอยู่ระหว่าง 5-36 mg/L
• Total Dissolved Solids มีค่าอยู่ระหว่าง 258-969 mg/L
• Total Hardness มีค่าอยู่ระหว่าง 166.0-457.8 mg/l as CaCo3
• Turbidity มีค่าอยู่ระหว่าง 2.6-29 NTU
• Total Iron มีค่าอยู่ระหว่าง 0.02-0.86 mg/L
• Sulfate มีค่าอยู่ระหว่าง 69.28-505.04 mg/L
• Manganese มีค่าอยู่ระหว่าง 0.02-0.43 mg/L
• Zinc มีค่าอยู่ระหว่างน้อยกว่า 0.005-0.04 mg/L
• Cadmium มีค่าอยู่ระหว่างน้อยกว่า 0.00005-0.001 mg/L
• Chromium มีค่าอยู่ระหว่างน้อยกว่า 0.0001-0.0006 mg/L
• Nickel มีค่าอยู่ระหว่าง 0.0005-0.004 mg/L
• Lead มีค่าอยู่ระหว่างน้อยกว่า 0.0002-0.002 mg/L
เมื่อนาผลการตรวจวัด คุณภาพน้าผิวดิน บริเวณบ่อดักตะกอน East Dump, ขุมเหมืองของ
โครงการ, อ่างเก็บน้าของโครงการ บ่อดักตะกอนของ Main Dump, บ่อดักตะกอนของ West Dump และ
บ่อดักตะกอนของ Inside Dump ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัด
ครั้งที่ 1/2561, ประจาปี 2560, ประจาปี 2559 และประจาปี 2558 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
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4) ผลการตรวจวัดปริมาณและชนิดของสาหร่ายสีเขียวแกมนาเงิน
จากผลการตรวจวัดปริมาณและชนิดของสาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงิน โครงการเหมืองแร่ถ่าน
หิน และบอลเคลย์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 ซึ่งทาการตรวจวัดเมื่อ วันที่ 24 พฤษภาคม
วัน ที่ 7 สิ ง หาคม และวั น ที่ 22 พฤศจิ ก ายน 2561 พบว่ า ปริม าณสาหร่า ยสี เขี ยวแกมน้ าเงิน มีค่ าน้ อ ย
กว่า 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
(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 2561 พบว่า ส่วนใหญ่มี
สุขภาพปกติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. สมรรถภาพของร่างกายโดยทั่วไป ค่าดัชนีมวลกาย ผลการตรวจปกติ 39 เปอร์เซ็นต์ ค่ารอบ
เอว ผลการตรวจปกติ 53 เปอร์ เ ซ็น ต์ ความดั นโลหิ ต ผลการตรวจปกติ 21 เปอร์เ ซ็นต์ ชีพจร ผลการ
ตรวจวัดปกติ 97 เปอร์เซ็นต์ โดยผู้ที่ผิดปกติ สาเหตุมาจากพฤติกรรมความเสี่ยงด้านสุขภาพของพนักงาน
เอง ซึ่งทางโครงการได้ให้พนักงานรับการแนะนาจากแพทย์
2. สมรรถภาพของปอด ผลการตรวจปกติ 93 เปอร์เซ็นต์ โดยผู้ที่ผิดปกติ สาเหตุมาจากข้อจากัด
การขยายตัวของปอดและพบภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรัง โครงการได้กาหนดให้พนักงานปฏิบัติตามคาแนะนา
จากแพทย์อย่างเคร่งครัดอีกด้วย
3. สมรรถภาพร่างกายเบื้องต้น ผลการตรวจปกติ 32 เปอร์เซ็นต์ โดยผู้ที่ผิดปกติส่วนใหญ่มีความ
ผิดปกติที่ปากและคอ สาเหตุมาจากพฤติกรรมความเสี่ยงด้านสุขภาพและการใช้ชีวิตประจาวันของพนักงาน
เอง ซึ่งทางโครงการได้ให้พนักงานรับการแนะนาจากแพทย์

Meatan : July-December 2018

4-9

