บทที่ 4
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ ของบริษัท 304 อินดัสเตรียล ปารค 19 จํากัด
ระยะกอสราง ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2562

บทที่ 4
สรุปผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
จากการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ ของบริษัท 304 อินดัสเตรียล ปารค 19 จํากัด (บริษัท 304 พัลพ จํากัด)
โครงการไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
อยางเครงครัด ตามที่ระบุไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ ซึ่งผานความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) โดยสามารถสรุปผลการปฏิบัติไดดังนี้
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
สําหรับการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ปจจุบันทางโครงการฯ อยูระหวางรอเจรจากับ
ผูลงทุนตางประเทศที่จะเขามาตั้งโรงงานทอเสนใย จึงยังไมมีกิจกรรมการกอสรางใด ๆ ตามแผนงานโครงการแสดงดัง ภาคผนวก ข-1
หากโครงการฯ ไดเขาสูชวงดําเนินการกอสรางอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดอยางเครงครัด
4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป จํานวน 1 สถานี คือ บริเวณบานบุยายใบ (วัดบุยายใบ)
โดยตรวจวัดคาความเขมขนของฝุนละอองทั้งหมด (TSP) ทุก ๆ 6 เดือน (ปละ 2 ครั้ ง ) ระหวางเดือนมิ ถุนายน - กรกฎาคม
และพฤศจิ ก ายน - ธั นวาคม ครั้งละ 3 วันตอ เนื่อ ง เมื่ อ นํา ผลตรวจวั ด ที่ ไ ด มาเปรีย บเทีย บกับ คา มาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศ
ในบรรยากาศ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) พบวา คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไปที่ตรวจวัดทั้งหมดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด
2. ระดับเสียง
ดําเนินการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศโดยทั่วไป จํานวน 3 สถานี ไดแก บริเวณพื้นที่โครงการฯ บริเวณสถานี
อนามัยทาตูม และบริเวณหมูบานเอื้อทรัพย ปละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 วันตอเนื่องครอบคลุมทั้งวันทําการและวันหยุด โดยกําหนดให
ทําการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (LAeq 1 hr) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (LAeq 24 hr) ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน - กลางคืน
(LAdn) และระดับเสียงพื้นฐาน (LA90) จากผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศโดยทั่วไปเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงในบรรยากาศโดยทั่วไป
พบวา ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศโดยทั่วไปที่ทุกสถานีมีคา อยูในเกณฑมาตรฐาน
3. คุณภาพน้ําผิวดิน
ดํ า เนิ น การตรวจวิ เ คราะห คุ ณ ภาพน้ํ า ผิ ว ดิ น จํ า นวน 5 จุ ด ได แ ก (1) คลองรั้ ง บริ เ วณก อ นไหลผ า นพื้ น ที่ ส วน
อุตสาหกรรม 304 ปารค 1 ประมาณ 500 เมตร (2) คลองรั้ง บริเวณหลังไหลผานพื้นที่สวนอุตสาหกรรม 304 ปารค 1 ประมาณ
500 เมตร (3) คลองชลองแวง บริเวณจุดเชื่ อมตอ แมน้ํา ปราจีนบุรี แมน้ํ าปราจีนบุรี (4) บริเวณจุ ดก อ นไหลผ านจุ ดเชื่อมตอ
คลองชลองแวง 500 เมตร (วัดวังบัวทอง) และ (5) แมน้ําปราจีนบุรี บริเวณหลังไหลผานจุดเชื่อมตอคลองชลองแวง 500 เมตร
(วัดหลังถ้ํา) โดยทําการตรวจวัดทุก 6 เดือน พารามิเตอรที่ตรวจวัด ไดแก คาความเปนกรดและดาง (pH) ของแข็งแขวนลอย (SS)
บีโ อดี (BOD 5) แบคที เ รีย กลุมโคลิฟ อรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ไนเตรท - ไนโตรเจน (NO 3-N) ความนํ าไฟฟา
(Conductivity) ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen) และแอมโมเนีย - ไนโตรเจน (NH3-N) จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพ
น้ําผิวดิ นเมื่อนํามาเปรีย บเทีย บกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับ ที่ 8 พ.ศ. 2537 ออกตาม
พระราชบัญ ญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 แหลงน้ําประเภทที่ 2 พบวา พารามิ เตอรที่ตรวจ
วิเคราะหสวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด
หองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 by TISI, ISO/IEC 17025:2017 by DSS
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