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บทที่ 4
บทสรุป
4.1 มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การดาเนิน การตามมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการเหมืองแร่ ดิ น
อุต สาหกรรมชนิ ด ดิ น ซี เมนต์ ค าขอประทานบั ต รที่ 6/2551 ของบริษั ท ปู น ซิ เมนต์ ไทย (ท่ าหลวง) จากั ด
ระหว่ างเดื อ นกรกฎาคม-ธั น วาคม 2561 ได้ ด าเนิ น การไปอย่ า งครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ และด าเนิ น การอย่ า ง
เคร่งครัด ซึ่งการดาเนินการเป็นไปตามมาตรการทั้งสิ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ลักษณะภูมิประเทศ โครงการได้กาหนดตาแหน่งและขอบเขตพื้นที่ทาเหมืองและกิจกรรม
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนผังการทาเหมืองของโครงการ โดยบริเวณใดที่ไม่เกี่ยวข้องให้คงสภาพเดิมให้มากที่สุด
โดยได้มีแผนทาการขุดเปิดหน้าเหมืองในลักษณะขั้นบันไดความสูงประมาณ 3 เมตร โดยควบคุมความลาดชัน
สุดท้ายของหน้าเหมืองโดยรวม 35 องศา เพื่อป้องกันการพังทลาย รวมทั้งได้วางแผนดาเนินการฟื้นฟูสภาพ
พื้นที่ภายหลังการทาเหมือง ตามรายละเอียดที่เสนอไว้ในแผนการฟื้นฟู สภาพพื้นที่ภายหลังการทาเหมืองอย่าง
เคร่งครัด
ด้านคุณภาพอากาศ
1) บริเวณพื้น ที่ทาการเหมือง โครงการได้ จัดรถบรรทุกน้าคอยฉีดพรมน้าที่บริเวณพื้นที่
หน้าเหมือง และเส้นทางลาเลียงขนส่งแร่ให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอ เพื่อป้องกันและลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
และจัดให้มีป้ายจราจรกาหนดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งแร่ภายในเหมืองโดยจากัดความเร็วให้วิ่ง
ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง บริเวณหน้าโครงการและบริเวณเส้นทางขนส่งแร่รวมทั้งได้กาชับให้พนักงานขับ
ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
2) บริเวณเส้นทางขนส่งแร่ โครงการกาชับให้พนักงานขับรถบรรทุกปฏิบัติตามกฎจราจร
ของโครงการอย่างเคร่งครัด และควบคุมฝุ่นละอองโดยการฉีดพรมน้าตามเส้นทางขนส่งแร่ และให้รถบรรทุก
ทุกคันที่ออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการต้องใช้ผ้าใบปิดคลุมกระบะบรรทุกให้มิดชิดเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นและวัตถุดิบตกหล่น
ระดั บ เสี ยง โครงการได้ จัดให้ มีอุ ป กรณ์ ป้ องกั น อัน ตรายส่ ว นบุ คคล เช่ น ที่ ค รอบหู (Ear
Muffs) ที่อุดหู (Ear Plugs) รองเท้านิรภัย หมวกนิรภัย เป็นต้น สาหรับพนักงานที่ทางานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง
และคอยดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอเป็นประจาทุกเดือน
อุทกวิทยาและคุณภาพน้า โครงการได้มีการออกแบบพื้นที่โครงการส่วนที่ลึกที่สุดบริเวณ
พื้นที่เก็บขังน้าขุ่นข้นและมูลดินทรายเป็นบ่อรับน้า เพื่อรองรับน้าจากพื้นที่ทาการเหมืองก่อนที่จะสูบน้าไปใช้
ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น นามาฉีดพรมถนนลาเลียงขนส่งแร่ภายในพื้นที่โครงการและไม่มีการระบายน้าออก
สู่ภายนอกแต่อย่างใด รวมทั้งได้วางแผนให้ดาเนินการขุดคูระบายน้าด้านนอกคันทานบเป็นประจาทุกปี
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4.1.2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
นิเวศวิทยาบนบก โครงการได้กาหนดขอบเขต และตาแหน่งกิจกรรมการทาเหมืองให้ชัดเจน
และบริเวณที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทาเหมืองได้มีการรักษาสภาพธรรมชาติเดิมไว้และชี้แจงให้พนักงานทุกคน
รับทราบ โดยไม่กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่อาจก่อให้เกิดการสูญเสียต้นไม้ และสัตว์ที่พบในพื้นที่โครงการ
และข้างเคียง ตลอดจนสร้างจิตสานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกคน
ผ่านทางโครงการต่างๆ ที่จัดขึ้น ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้พนักงานรับทราบโดยตรง
นิเวศวิทยาทางน้า โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้านอุทกวิทยาอย่างเคร่งครัด
โดยได้มีการวางแผนจัดทาบ่อดักตะกอน ภายในพื้นที่โครงการบริเวณด้านตะวันตกเฉียงเหนือ และจัดทาคันดิน
และคูระบายน้ารอบพื้นที่โครงการทุกด้าน
4.1.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
การใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงการได้ดาเนินการทาเหมืองในแต่ละช่วง ดังที่ระบุไว้ในแผนผังการ
ทาเหมืองของโครงการอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีระยะห่างจากแนวสายไฟฟ้ากับพื้นที่บ่อเหมืองมากกว่า 50 เมตร
และหลีกเลี่ยงการดาเนินกิจกรรมใดๆ ในพื้นที่ระหว่างแนวสายไฟฟ้ากับพื้นที่โครงการทั้งด้านทิศเหนือและทิศ
ใต้ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อแนวสายไฟฟ้า
การเกษตรกรรม โครงการได้ทาการเฝ้าระวังไม่ให้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรม
บริเวณใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง
การคมนาคม โครงการได้กาชับและเน้นย้าให้ พ นักงานขับ รถขนส่ งแร่ทุกคัน ให้ ปฏิ บัติตาม
กฎระเบี ยบจราจรตามที่ห น่ วยงานราชการและโครงการกาหนดไว้ ตลอดจนติดตั้งสัญ ญาณจราจรและไฟ
กระพริบเป็นระยะๆ ทั้งในบริเวณช่วงก่อนเลี้ยวเข้า-ออก จากพื้นที่โครงการ และบริเวณชุมชนหรือบริเวณอื่นๆ
ที่มีโอกาสเกิด อุบัติเหตุได้ง่าย รวมถึงทาการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมที่ใช้งานเพื่อ
ความปลอดภัยสาหรับผู้ใช้งานอยู่เสมอ
4.1.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม โครงการได้กาหนดให้มีการจ้างแรงงานในท้องถิ่นให้มากที่สุด
และเป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปัจจุบันคู่ธุรกิจของโครงการคือ ห้างหุ้นส่วนจากัด
ช.ปิ่นนเรศ กรุ๊ป และมีสัดส่วนแรงงานท้องถิ่นในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 คิดเป็นร้อยละ 58.62
รวมถึงร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนบริเวณใกล้เคียง และจัดงบประมาณตามแผนงานชุมชนสัมพันธ์ ซึ่งระหว่าง
เดือ นกรกฎาคม-ธัน วาคม 2561 โครงการได้ ร่ว มกิ จกรรมต่ างๆ ร่ว มกับ ชุ ม ชนบริเวณใกล้ เคีย ง เพื่ อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ได้แก่
1. วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 โครงการ SCG ชุมชนสัมพันธ์สัญจร KW ครั้งที่ 6 โรงเรียน
บ้านพุกร่าง
2. OCOP KW TL ประจาปี 2018 (ครั้งที่ 12)
3. มอบทุนการศึกษานักเรียน/ครู ป.โท/โรงเรียน 2561 จานวน 100 คน
4. โครงการ Green Maket of STL ของดีชุมชนสู่ตลาดนัดโรงงาน
5. โครงการสารวจข้อมูล Green Industry Level 5
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6. วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 สนับสนุนงบประมาณกิจกรรม Big cleaning Day หมู่ 9
ตาบลหัวกองเหล็ก
7. วั น ที่ 25 กรกฎาคม 2561 SCG ร่ ว มใจปลู ก ต้ น ไม้ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28
กรกฎาคม 2561
8. วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจาปี 2561 ในพื้นที่บริเวณ
ตาบลเขาวง ได้แก่ วัดบ้านน้อย วัดเขาพลัด วัดซับ-ชะอม วัดซับบอน
9. โครงการ CSV สอนอาชีพตัดผมกลุ่มโรงเรียน ท่าหลวง-เขาวง
10. กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจาปี 2561
11. วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 สนับสนุนงบประมาณ และน้าดื่ม SCG เทศบาลตาบลพุ
กร่าง
12. วันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 SCG Green Markets ตลาดนัดชุมชน กจก. ปูนท่าหลวง
เยี่ยมชมตลาดนัดฯ ที่ชุมชน และนักเรียนรอบโรงงานนาสินค้ามาจาหน่ายฯ ซึ่งเป็นสินค้าที่บริษัทและพนักงาน
มีส่วนร่วมสนับสนุน
13. วันที่ 7 สิงหาคม 2561 โครงการ SCG ชุมชนสัมพันธ์สัญจร KW ครั้งที่ 7 โรงเรียน
วัดศรีจอมทอง
14. วันที่ 17 สิงหาคม 2561 สนับสนุนกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ปทบ.ดินดาเสาไห้
15. วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ร่วมทาโครงการปันโอกาสวาดอนาคต 4 โรงเรียน กลุ่ ม
อาเภอเสาไห้
16. วัน ที่ 23 สิ งหาคม 2561 จั ด ตลาดนั ด Green Markets โดยใช้พื้ น ที่ อ าคารศู น ย์
พัฒนาท่าหลวง และเชิญชุมชน/โรงเรียน ในเขตพื้นที่ นาสินค้า/บริการที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการปันโอกาส
และโครงการ OCOP นามาขายให้กับพนักงานและคู่ธุรกิจ
17. วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ร่วมกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพประจาปี 2561
18. วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ร่วมปิด OCOP โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านครัว
งานทาสีที่จอดรถคนพิการ
19. วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ร่วมปิด OCOP โรงเรียนบ้านพุกร่าง (พลอุปถัมย์ ) งานติด
พัดลมโรงอาหาร
20. วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ร่วมปิด OCOP งานทาแปลงผักไฮโดรโปรนิกส์ ที่โรงเรียน
บ้านซับชะอม
21. วันที่ 12 กันยายน 2561 มอบทุนการศึกษา ประจาปี 2561 โดยรวมทุนมอบทั้งหมด
จานวน 154 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,634,000 บาท
22. วันที่ 13 กันยายน 2561 ปิด OCOP วัดหัวหิน ตาบลท่าหลวง ร่วมส่งมอบ OCOP
งานทาสีเสาหลังคาศาลาคู่เมรุ ณ วัดหัวหิน
23. วัน ที่ 31 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2561 ปูนท่าหลวงเป็นเจ้าภาพทอดกฐิ น -ผ้าป่ า
TL/KW ประจาปี 2561
24. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ปูนท่าหลวงเปิดบ้าน โรงงานเขา-วง/โรงงานท่าหลวง
เปิดโอกาสให้หน่วยงานท้องถิ่น ผู้นาชุมชน ชุมชน และสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมโรงงาน
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25. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน TL/KW
26. วั น ที่ 15 พฤศจิ ก ายน 2561 คณะผู้ ถื อ หุ้ น SCG เยี่ ย มชมโรงงานท่ า หลวง ชม
กระบวนการจ่ายปูนทางเรือ, ร่วมกิจกรรม CSR ทาสีสนามเด็กเล่น, ทาสีรั้วอาคารเรียนชั้นอนุบาล
การมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยได้ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง และคุณภาพน้า ตลอดจนการ
ประชาสั มพัน ธ์ข้อมูลเกี่ย วกับ ผลการปฏิบั ติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ให้
ประชาชนทราบอย่างสม่าเสมอ ได้จัดทากล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ บริเวณ รพ.สต.พุแค, บริเวณที่ทาการกานัน
ตาบลพุแค และบริเวณบ้านหนองตาปอ เพื่อรับฟังผลกระทบต่างๆ ที่เกิดจากการดาเนินโครงการ พร้อมทั้งนา
ข้อมูลต่างๆ ไปปรับปรุงต่อไป ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการยังไม่มีข้อร้องเรียนจากการดาเนินกิจการทาเหมืองแร่
การสาธารณสุข ปัจจุบันฯ (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) ทางโครงการยังไม่ได้รับข้อร้องเรียน
จากประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการทาเหมือง
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โครงการได้อบรมให้กับพนักงาน และคู่ธุรกิจให้รับทราบถึง
วิธีการทางานของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์แต่ละประเภทให้กับทุกคน รวมถึงกาหนดกฎระเบียบข้อบังคับที่จะ
นามาใช้ในการดาเนินการทาเหมืองให้เกิดความปลอดภัย รวมทั้งได้กาหนดให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด และมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมให้ประชาชนทราบอย่างสม่าเสมอ โดยได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของโครงการไว้ที่หน่วยงานราชการต่างๆ รอบพื้นที่โครงการ และกาหนดให้มีการสับเปลี่ยนหน้าที่ของคนงานที่
มีเสียงดังนานเกินไป มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สาหรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ภายในโครงการ รวมถึงสร้างห้องน้าไว้บริการคนงานอย่างเพียงพอ
ทัศนียภาพ ได้มีการปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วบนคันทานบทางด้านทิศใต้ เพื่อช่วยบดบังกิจกรรมการ
ทาเหมืองของโครงการ

4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การดาเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม
ชนิดดินซีเมนต์ คาขอประทานบัตรที่ 6/2551 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด ซึ่งครอบคลุมปัจจัย
ทางด้ านสิ่ งแวดล้ อม 4 รายการหลั ก ได้ แก่ คุณ ภาพอากาศ คุณ ภาพน้า ระดับเสี ยง และสาธารณสุ ขและ
อาชี ว อนามั ย ทั้ งนี้ โ ครงการได้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามมาตรการฯ ที่ ก าหนดอย่ างครบถ้ว นสามารถพิ จ ารณาได้
ดังต่อไปนี้
4.2.1 คุ ณ ภาพอากาศ ผลการตรวจวัด คุณ ภาพอากาศ บริษั ท ปู น ซิเมนต์ ไทย (ท่ าหลวง) จากั ด
โครงการเหมืองแร่ดิน อุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ คาขอประทานบัตรที่ 6/2551 ระหว่างเดือนกรกฎาคมธันวาคม 2561 (ครั้งที่ 2/2561) โครงการได้ทาการตรวจวัดคุณภาพอากาศ (ระยะดาเนินการทาเหมือง) ซึ่งทา
การตรวจวัดระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2561 จานวน 4 จุดตรวจวัด ได้แก่ โรงเรียนวัดวังเลน โรงเรียน
วัดบ่อโศก บ้านโคกดินแดง และบ้านหนองตาปอ พบว่า ทุกจุดตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 24 ( พ.ศ. 2547) เรื่ อ ง ก าหนดมาตรฐาน
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คุณภาพ อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งได้กาหนดให้ค่าเฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง ของฝุ่นขนาดเล็กกว่า 100
ไมครอน (TSP) ต้องไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และค่าเฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง ของฝุ่นขนาดเล็ก
กว่า10 ไมครอน (PM-10) ต้องไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยผลการตรวจวัดมีรายละเอียด ดังนี้
TSP
PM -10

มีค่าเฉลี่ย 24 ชม. มีค่าอยู่ระหว่าง 0.032-0.102 mg/m3
ค่ามาตรฐาน ≤ 0.33 mg/m3
มีค่าเฉลี่ย 24 ชม. มีค่าอยู่ระหว่าง 0.025-0.046 mg/m3
ค่ามาตรฐาน ≤ 0.12 mg/m3

ทั้งนี้เมื่อนาผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ครั้งที่ 2/2561 เปรียบเทียบกับช่วงฤดู เดียวกัน
พบว่า ส่ว นใหญ่มีค่า ใกล้เคีย งกับ การตรวจวัด ที่ผ่านมา ทั้งนี้ท างโครงการจะดาเนิน การติด ตามคุณ ภาพ
อากาศในบรรยากาศอย่า งต่อ เนื่อ ง เพื่อ ไม่ให้ก ารดาเนิน กิจ กรรมการทาเหมือ ง ส่ง ผลกระทบต่อ ชุม ชน
โดยรอบ
สาหรับ ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริษั ทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด
โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 (ครั้งที่ 2/2561)
ซึ่งทาการตรวจวัดในช่วงเวลาเดียวกันกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2561
จานวน 4 จุ ดตรวจวัด ได้แก่ โรงเรียนวัด วังเลน โรงเรียนวัดบ่อโศก บ้านโคกดินแดง และบ้านหนองตาปอ
มีรายละเอียด ดังนี้
 โรงเรียนวัดวังเลน
84.7 เปอร์ เซ็ น ต์ เป็ น ลมสงบ มี ค วามเร็ ว ลมน้ อ ยกว่ า 1.0 เมตร/วิ น าที และ 15.3
เปอร์เซ็นต์ เป็นลมที่พัดมาจากทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันออกเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีความเร็วลมอยู่ระหว่าง 1.03.6 เมตร/วินาที เมื่อพิจารณาความเร็วลมและทิศทางลม เทียบกับตาแหน่งที่ตั้งโครงการ พบว่า โรงเรียนวัดวัง
เลน อยู่ตาแหน่งเหนือทิศทางลม ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินการของโครงการในช่วงเวลาดังกล่าว
 โรงเรียนวัดบ่อโศก
91.7 เปอร์ เ ซ็ น ต์ เป็ น ลมสงบ มี ค วามเร็ ว ลมน้ อ ยกว่ า 1.0 เมตร/วิ น าที และ 8.3
เปอร์เซ็นต์ เป็นลมที่พัดมาจากทางทิศตะวันออกค่อนไปทางใต้เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีความเร็วลมอยู่ระหว่าง 1.02.7 เมตร/วินาที เมื่อพิจารณาความเร็วลมและทิศทางลม เทียบกับตาแหน่งที่ตั้งโครงการ พบว่า โรงเรียนวัด
บ่อโศก อยู่ตาแหน่งเหนือทิศทางลม ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินการของโครงการในช่วงเวลาดังกล่าว
 บ้านโคกดินแดง
88.9 เปอร์ เ ซ็ น ต์ เป็ น ลมสงบ มี ค วามเร็ ว ลมน้ อ ยกว่ า 1.0 เมตร/วิ น าที และ 11.1
เปอร์ เซ็ น ต์ เป็ น ลมที่ พั ด มาจากทางทิ ศ ตะวั น ตกค่ อ นไปทางเหนื อ เป็ น ส่ ว นใหญ่ ซึ่ ง มี ค วามเร็ ว ลมอยู่
ระหว่ า ง 1.0-3.7 เมตร/วิ น าที เมื่ อ พิ จ ารณ าความเร็ ว ลมและทิ ศ ทางลม เที ย บกั บ ต าแหน่ ง ที่ ตั้ ง
โครงการ พบว่า บ้ านโคกดิน แดง อยู่ ตาแหน่งเหนือทิศทางลม ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินการของ
โครงการในช่วงเวลาดังกล่าว
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 บ้านหนองตาปอ
93.1 เปอร์ เ ซ็ น ต์ เป็ น ลมสงบ มี ค วามเร็ ว ลมน้ อ ยกว่ า 1.0 เมตร/วิ น าที และ 6.9
เปอร์ เซ็น ต์ เป็ น ลมที่ พั ด มาจากทางทิศ ตะวัน ออกเฉีย งใต้เป็ น ส่ ว นใหญ่ ซึ่ งมี ความเร็ว ลมอยู่ระหว่า ง 1.01.8 เมตร/วินาที เมื่อพิจารณาความเร็วลมและทิศทางลม เทียบกับตาแหน่งที่ตั้งโครงการ พบว่า บ้านหนองตาปอ อยู่ตาแหน่งเหนือทิศทางลม ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินการของโครงการในช่วงเวลาดังกล่าว
4.2.2 ระดั บเสียง ผลการตรวจวัดระดับเสียง ของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด โครงการ
เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ คาขอประทานบัตรที่ 6/2551 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561
(ครั้งที่ 2/2561) โครงการได้ทาการตรวจวัดระดับเสียง (ระยะดาเนินการทาเหมือง) ซึ่งทาการตรวจวัดระหว่าง
วันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2561 จานวน 4 จุดตรวจวัด ได้แก่ โรงเรียนวัดวังเลน โรงเรียนวัดบ่อโศก บ้านโคกดิน
แดง และบ้านหนองตาปอ พบว่า ทุกจุดตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทา
เหมืองหิน (พ.ศ. 2548) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 Leq 24 hrs
 Lmax

มีค่าอยู่ระหว่าง 49.2-54.6 เดซิเบล (เอ)
ค่ามาตรฐาน ≤ 70 เดซิเบล (เอ)
มีค่าอยู่ระหว่าง 81.8-96.6 เดซิเบล (เอ)
ค่ามาตรฐาน ≤ 115 เดซิเบล (เอ)

ทั้ งนี้ เมื่ อ น าผลตรวจวัด ระดั บ เสี ย ง ครั้งที่ 2/2561 เปรี ย บเที ย บกั บ ผลการตรวจวั ด ครั้ งที่
1/2561 ครั้งที่ 1-2/2560 ครั้งที่ 1-2/2559 และครั้งที่ 1-2/2558 พบว่า ค่า Leq 24 hrs และค่า Lmax ทุก
จุดตรวจวัดมีค่าใกล้เคียงกัน
4.2.3 คุ ณ ภาพน้ า จากผลการตรวจวัด คุ ณ ภาพน้ า ของบริ ษั ท ปู น ซิ เมนต์ ไทย (ท่ า หลวง) จ ากั ด
โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ คาขอประทานบัตรที่ 6/2551 ระหว่างเดือนกรกฎาคมธันวาคม 2561 (ครั้งที่ 2/2561) โครงการได้ทาการตรวจวัดคุณภาพน้าใต้ดินภายหลังมีกิจกรรม เกี่ยวกับการ
ทาเหมือง (ระยะดาเนินการทาเหมือง) ซึ่งดาเนินการตรวจวัดเมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 จานวน 3 จุด
ตรวจวัด คือ น้ าบาดาลบ้ านวังเลน น้ าบาดาลบ้ านบ่ อโศก และน้ าบาดาลบ้ านหนองตาปอ พบว่า ทุ กจุ ด
ตรวจวัดและทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด โดยคุณภาพน้าใต้ดิน มีรายละเอียดดังนี้
• pH
• Turbidity
• Total Suspended Solids
• Total Dissolved Solids
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มีค่าอยู่ระหว่าง 6.8-7.5
ซึ่งอยู่ในช่วงของค่ามาตรฐาน (6.5-9.2)
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.25-3.6 NTU
(ค่ามาตรฐาน ≤ 20 NTU)
มีค่าน้อยกว่า 5 mg/L
ไม่กาหนดค่ามาตรฐาน
มีค่าอยู่ระหว่าง 186-536 mg/L
(ค่ามาตรฐาน ≤ 1,200 mg/L)
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• Total Hardness
• Sulfate
• Total Iron
• Arsenic
• Cadmium
• Lead

มีค่าอยู่ระหว่าง 153.2-352.8 mg/L as CaCO3
(ค่ามาตรฐาน ≤ 500 mg/L as CaCO3)
มีค่าอยู่ระหว่าง 4.24-58.72 mg/L
(ค่ามาตรฐาน ≤ 250 mg/L)
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.01-0.42 mg/L
(ค่ามาตรฐาน ≤ 1.0 mg/L)
มีค่าอยู่ระหว่างน้อยกว่า 0.0001-0.01 mg/L
(ค่ามาตรฐาน 0.05 mg/L)
มี ค่ า อยู่ ระห ว่ า งน้ อ ยก ว่ า 0.00005-0.0004 mg/L
(ค่ามาตรฐาน 0.01 mg/L)
มีค่าอยู่ระหว่างน้อยกว่า 0.0002-0.0006 mg/L
(ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 0.05 mg/L)

และเมื่อนาผลการตรวจวัดคุณภาพน้าใต้ดนิ ครั้งที่ 2/2561 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้ง
ที่ 1/2561 ครั้งที่ 1-2/2560 ครั้งที่ 1-2/2559 และครั้งที่ 1-2/2558 พบว่า
• บริเวณน้าบาดาลบ้านวังเลน มีค่าใกล้เคียงกับผลตรวจวัดที่ผ่านมา
• บริเวณน้าบาดาลบ้านบ่อโศก มีค่าใกล้เคียงกับผลตรวจวัดที่ผ่านมา
• บริเวณน้าบาดาลบ้านหนองตาปอ มีค่าใกล้เคียงกับผลตรวจวัดที่ผ่านมา
4.2.4 การตรวจวัดด้านสาธารณสุขและอาชีวอนามัย
การตรวจสุขภาพพนักงานใหม่ โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 ยังไม่มีพนักงาน
ใหม่เข้ามาปฏิบัติงานภายในโครงการ จึงไม่ได้ดาเนินการตรวจสุขภาพ อย่างไรก็ดี หากเมื่อมีพนักงานใหม่ ทาง
โครงการฯ มีระเบียบปฏิบัติในการรับพนักงานใหม่ต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนปฏิบัติงานทุกคน
ผลการตรวจสุขภาพพนักงาน ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด โครงการเหมืองแร่
ดิ น อุ ต สาหกรรมชนิ ด ดิ น ซี เมนต์ ค าขอประทานบั ต รที่ 6/2551 ได้ ก าหนดให้ ด าเนิ น การตรวจสุ ข ภาพ
ปีละ 1 ครั้ง สาหรับการตรวจสุขภาพประจาปี 2561 โครงการได้ดาเนินการตรวจสุขภาพของพนักงานห้าง
หุ้นส่วนจากัด ช.ปิ่นนเรศ กรุ๊ป (โรงงานเขาวง) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 โดยศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์
กรุงเทพ ซึ่งมีรายการตรวจสุขภาพทั้งสิ้น 4 รายการดังนี้
1) ตรวจสอบสมรรถภาพร่างกายโดยทั่วไป
2) ตรวจโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
3) ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
4) ตรวจเอ็กซเรย์ปอด
ซึ่งจากผลการตรวจสุ ข ภาพพนั ก งาน เมื่อ วัน ที่ 17 กรกฎาคม 2561 ผู้ ป ฏิ บั ติงานส าหรับ
โครงการเหมืองแร่ดิน อุตสาหกรรมชนิ ดดิน ซีเมนต์ คาขอประทานบัตรที่ 6/2551 ของบริษัทปูนซิเมนต์ ไทย
(ท่าหลวง) จากัด พบว่า ส่วนใหญ่พนักงานมีผลสุขภาพเป็นปกติ โดยมีผลการตรวจดังนี้
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ซึ่งจากผลการตรวจสุขภาพพนักงาน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานสาหรับ
โครงการเหมืองแร่ดิน อุตสาหกรรมชนิ ดดิน ซีเมนต์ คาขอประทานบัตรที่ 6/2551 ของบริษัทปูนซิเมนต์ ไทย
(ท่าหลวง) จากัด พบว่า ส่วนใหญ่พนักงานมีผลสุขภาพเป็นปกติ โดยมีผลการตรวจดังนี้
- ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ อยู่ในเกณฑ์ปกติร้อยละ 20.0 โดยผู้ที่มีความผิดปกติเกิดมา
จากปัญหาสุขภาพส่วนบุคคล เช่น ความดันโลหิตสูง น้าหนักเกิน
- ตรวจสมรรถภาพการทางานของปอด อยู่ในเกณฑ์ปกติร้อยละ 67.5 โดยผู้ที่มีความผิดปกติ
เกิดมาจากปัญหาสุขภาพส่วนบุคคล เช่น ปอดจากัดการขยายตัวเล็กน้อย สมรรถภาพปอดเป็นแบบผสมมีการ
อุดกั้นและจากัดการขยายตัวของปอด และหลอดลมขนาดเล็กอุดกั้น
- ตรวจสมรรถภาพการได้ยินอยู่ในเกณฑ์ปกติร้อยละ 22.5 โดยผู้ที่มีความผิดปกติเกิดมาจาก
ปัญหาสุขภาพส่วนบุคคล เช่น สมรรถภาพการได้ยินลดลง
ส าหรั บ การตรวจระบบประสาทในการรับ รู้ และตรวจเอ็ก ซเรย์ ท รวงอกอยู่ ระหว่างการ
ดาเนินการวางแผนการตรวจวัด จะรายงานผลให้ทราบในครั้งที่ 1/2562 ทั้งนี้ความผิดปกติที่ตรวจพบของ
พนักงาน อาจเนื่องมาจากพฤติกรรมความเสี่ยงด้านสุขภาพของพนักงาน อย่างไรก็ตามโครงการได้มีมาตรการ
คุมเข้มในเรื่องของการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ซึ่งแพทย์ได้ให้การแนะนาและวิธีปฏิบัติตัวใน
การรักษาสุขภาพเพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานด้วย
4.2.5 สถิติอุบัติเหตุและสาเหตุ
ทางโครงการมีการจดบั น ทึกการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย
(ท่าหลวง) จากัด โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ คาขอประทานบัตรที่ 6/2551 รวมทั้ง
ชี้แจงสาเหตุให้พนักงานได้ทราบข้อมูล เพื่อป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในการทางาน โดยระหว่าง
เดือนกรกฎาคม-ธัน วาคม 2561 ยังไม่มี อุบั ติ เหตุ จากการท าเหมือ งเกิดขึ้ น หากเมื่อ เกิดอุ บั ติเหตุภ ายใน
โครงการ ทางโครงการจะทาการวิเคราะห์หาสาเหตุและจัดทาการบันทึกข้อมูลสถิติด้านความปลอดภัยของ
พนักงาน และจะรายงานให้ทราบเป็นประจา
4.2.6 การคมนาคม
การคมนาคมขนส่ ง ของบริ ษั ท ปู น ซิ เมนต์ ไทย (ท่ า หลวง) จ ากั ด โครงการเหมื อ งแร่ ดิ น
อุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ คาขอประทานบัตรที่ 6/2551 นั้นมีการตรวจสอบเส้นทางขนส่งแร่ของโครงการ
เป็นประจาทุกเดือน โดยหากบริเวณใดเกิดการชารุดเสียหาย จะมีการดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพที่สามารถใช้งานได้ดีโดยทันที เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับผู้ใช้เส้นทาง หรือมีฝุ่นละอองจากการจราจร
นอกจากนี้โครงการได้จัดให้มีบ่อล้างล้อก่อนออกสู่ถนนสาธารณะ เพื่อป้องกันดินที่อาจติดจากการขนส่งของ
โครงการออกไปสู่ถนนสาธารณะ
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4.2.7 เศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน
โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด
คาขอประทานบัตรที่ 6/2551 ได้วางแผนในการสอบถามความคิดเห็นของผู้นาชุมชนประชาชน ที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณใกล้ เคีย งพื้น ที่โครงการ ในรั ศมี 500 เมตร และประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวเส้ นทางขนส่ งแร่ ใน
ประเด็ น ต่ างๆ เพื่ อ ลดความวิต กกั งวล ตามข้ อ ห่ ว งกั งวลต่ า งๆ อย่ างต่ อ เนื่ อ ง ปี ล ะ 1 ครั้ ง โดยประจ าปี
2561 โครงได้ ท าการส ารวจวามคิ ด เห็ น ของผู้ น าชุ ม ชนประชาชน ที่ อ าศั ย อยู่ ในบริ เวณใกล้ เคี ย งพื้ น ที่
โครงการ ในรัศมี 500 เมตร และประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวเส้นทางขนส่งแร่ ซึ่งล่าสุดได้ทาการสอบถาม
ความคิดเห็นฯ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
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