รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

บทที่ 3

บทที่ 3
สรุปมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอม และขอเสนอแนะ
3.1

สรุปมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมของโครงการ

สรุ ปผลตรวจสอบการปฏิ บั ติ ตามมาตรการป องกั น และแก ไขผลกระทบสิ่ งแวดล อม โครงการเหมื อ งแร หิ น
อุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรที่ 28379/15646 รวมแผนผังโครงการทําเหมืองเดียวกัน
กับประทานบัตรที่ 28381/15647 และประทานบัตรที่ 28380/15742 ของ บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน)
ดังตอไปนี้
1. ดําเนินการทําเหมืองตามแผนผังการทําเหมืองที่กําหนดไว
2. มีการพัฒนาบริเวณหนาเหมืองใหมีลักษณะเปนขั้นบันได และมีความปลอดภัยจากการพังทลาย
3. ดําเนินกิจกรรมการทําเหมืองเฉพาะในชวงเวลากลางวันเทานั้น
4. ฉีดพรมน้ําบริเวณเสนทางขนสงแรทั้งภายในพื้นที่โครงการ และเสนขนสงแรที่เปนทางสาธารณะดานทิศ
ตะวันตก รวมทั้งเสนทางภายในโรงโมหินและลานกองแร เฉลี่ยวันละ 3-4 ครั้ง และเพิ่มความถี่ในชวงฤดู
แลงและชวงที่มีลมแรง
5. ปลูกตนไมโดยรอบแนวเขตพื้นที่ของโรงโมหินอินทรีสุพรรณบุรี เพื่อเปนแนวปองกันการฟุงกระจายของ
ฝุนละออง
6. โรงโมหินของโครงการคือโรงโมหินอินทรีสุพรรณบุรี มีระบบปองกันผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม ตาม
ประกาศของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร โดยสรางอาคารปดคลุม 3 ดาน มีระบบสเปรย
น้ําตามจุดที่กอใหเกิดฝุนละออง รวมทั้งมีหลังคาปกคลุมตามแนวสายพานลําเลียง
7. ทางโครงการไดรวมกับผูประกอบการรายอื่น ๆ ที่อยูใกลเคียงจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินงานดาน
มวลชนสัมพันธ
8. ทางโครงการไดจัดตั้งกองทุนฟนฟูพื้นที่จากการทําเหมืองแร เพื่อใชสําหรับการดําเนินงานดานการฟนฟู
พื้นที่ที่ผานการทําเหมืองแรแลว ดังเอกสารแนบ 20
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3.2
3.2.1

บทที่ 3

สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
คุณภาพอากาศ

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของโครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรม
กอสราง ประทานบัตรที่ 28379/15646 รวมแผนผังโครงการทําเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28381/15647 และ
ประทานบัตรที่ 28380/15742 ของ บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) ที่ผานมาจนถึงปจจุบัน พบวา คาความ
เขมของฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) มีคาอยูในชวงของคามาตรฐาน ที่กําหนดไวเทากับ 0.330 มก./ลบ.ม. และปริมาณ
ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10) มีคา อยูในชวงของคามาตรฐาน ที่กํา หนดไวเทากับ 0.120 มก./ลบ.ม.
สรุปไดดังตารางที่ 3-1 รูปที่ 3-1 และรูปที่ 3-2 ทั้งนี้เปนเพราะวาทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบใน
เรื่องการฟุงกระจายของฝุนละออง จากกิจกรรมการทําเหมืองและกิจกรรมการโมหินอยางเครงครัด แตอยางไรก็ตามจาก
การสอบถามราษฎรบริเวณใกลเคียงโครงการ พบวา ไดรับผลกระทบดานฝุนละอองจากโรงโมหินของโครงการในระดับต่ํา
ซึ่งสอดคลองกับผลการตรวจวัดที่ผานมาที่อยูในเกณฑมาตรฐาน แตอยางไรก็ตามที่ปรึกษาไดเสนอใหโครงการเพิ่มการฉีด
พรมน้ําบริเวณพื้นที่โรงโมหินรวมทั้งปรับปรุงมาตรการตางๆ ดานการปองกันฝุนละอองใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตารางที่ 3-1 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
สถานีตรวจวัด

วันที่ตรวจวัด

โรงโมหินอินทรีสุพรรณบุรี

พ.ย. 2561
เม.ย. 2562
พ.ย. 2561
เม.ย. 2562

บานเรือนราษฎรดานทิศตะวันออก
เฉียงใต
คามาตรฐาน1)

ผลการตรวจวัด (มก./ลบ.ม.)
ฝุนละอองรวม
ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10
(TSP)
ไมครอน (PM10)
0.263
0.254

0.111
0.111

0.218
0.078
0.330

0.096
0.053
0.120

หมายเหตุ: 1) คามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

มก./ลบ.ม.
0.330

0.218

0.254

0.263

0.264

คามาตรฐาน 0.330 มก./ลบ.ม.

0.198

0.078

0.132
0.066
0.000
โรงโมหินอินทรีสุพรรณบุรี
พ.ย.-61

บานเรือนราษฎรดานทิศตะวันออกเฉียงใต
เม.ย.-62

รูปที่ 3-1 กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุนละอองรวม (TSP)
เปรียบเทียบกับคามาตรฐาน
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คามาตรฐาน 0.120 มก./ลบ.ม.

0.096

0.111

มก./ลบ.ม.
0.120

0.111

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
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0.100

0.053

0.080
0.060
0.040
0.020
0.000
โรงโมหินอินทรีสุพรรณบุรี
พ.ย.-61

บานเรือนราษฎรดานทิศตะวันออกเฉียงใต
เม.ย.-62

รูปที่ 3-2 กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10)
เปรียบเทียบกับคามาตรฐาน

3.2.2

ระดับเสียง

ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงของโครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง
ประทานบัตรที่ 28379/15646 รวมแผนผังโครงการทําเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28381/15647 และประทานบัตร
ที่ 28380/15742 ของ บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) ที่ผานมาจนถึงปจจุบัน พบวา ผลการตรวจวัดมีคาอยู
ในเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับ
เสียงโดยทั่วไป คือ คา Leq 24 hrs. ไมเกิน 70 เดซิเบล เอ และ Lmax ไมเกิน 115 เดซิเบล เอ สรุปไดดังตารางที่ 3-2
และรูปที่ 3-3 และรูปที่ 3-4 ทั้งนี้แสดงใหเห็นวาการทําเหมืองและการขนสงแรของโครงการมิไดสงผลกระทบดานเสียง
รบกวนแกชุมชนที่อยูบริเวณใกลเคียงแตอยางใด
ตารางที่ 3-2 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
สถานีตรวจวัด
โรงโมหินอินทรีสุพรรณบุรี
บานเรือนราษฎรทางดานทิศตะวันออก
เฉียงใต
คามาตรฐาน1)
หมายเหตุ :

1)

วันที่ตรวจวัด
พ.ย. 2561
เม.ย. 2562
พ.ย. 2561
เม.ย. 2562

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล เอ)
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.
ระดับเสียงสูงสุด
57.4
57.2

85.2
86.0

58.2
59.7
70.0

84.7
89.9
115.0

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
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เดซิเบล (เอ)
57.2

60

58.2

คามาตรฐาน 70 เดซิเบล (เอ)
57.4

70
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59.7
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50
40
30
20
10
0
โรงโมหินอินทรีสุพรรณบุรี
พ.ย.-61

บานเรือนราษฎรดานทิศตะวันออกเฉียงใต
เม.ย.-62

รูปที่ 3-3 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) เปรียบเทียบกับคามาตรฐาน
เดซิเบล (เอ)
120

89.9

84.7

86

85.2

100

คามาตรฐาน 115 เดซิเบล (เอ)

80
60
40
20
0
โรงโมหินอินทรีสุพรรณบุรี
พ.ย.-61

บานเรือนราษฎรดานทิศตะวันออกเฉียงใต
เม.ย.-62

รูปที่ 3-4 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เปรียบเทียบกับคามาตรฐาน

3.2.3

ความสั่นสะเทือน

ผลการติดตามตรวจสอบแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหนา เหมืองโดยจะทํา การตรวจวัดความสั่นสะเทือน
(ความถี่, ความเร็วของอนุภาค, การขจัด) ของโครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง
ประทานบัตรที่ 28379/15646 รวมแผนผังโครงการทําเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28381/15647 และประทานบัตร
ที่ 28380/15742 ของ บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) ที่ผานมาจนถึงปจจุบัน พบวา ไมส ามารถตรวจวัดได
เนื่องจากมีคาความเร็วอนุภาคสูงสุดต่ํากวา 0.130 มม./วินาที คาความถี่ต่ํากวา 2 เฮิรตซ และระยะขจัด 0 มม. ซึ่งเปนขีด
ความสามารถของเครื่องที่สามารถตรวจวัดได ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทําเหมืองหิน พ.ศ. 2548 สรุปไดดังตารางที่ 3-3
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บทที่ 3

ตารางที่ 3-3 สรุปผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนขณะระเบิดหนาเหมือง
สถานีตรวจวัด
ชุมชนที่ใกลที่สุด
ทางดานทิศ
ตะวันออกเฉียงใต

วันที่/เวลา
พ.ย. 2561
เม.ย. 2562

แนวแกน
TRANSVERSE
VERTICAL
LONGITUDINAL
TRANSVERSE
VERTICAL
LONGITUDINAL

ความถี่
(เฮิรตซ)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

ความเร็วของอนุภาค คามาตรฐาน1)
(มม./วินาที)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
-

ระยะขจัด
(มม.)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

คามาตรฐาน1)
-

หมายเหตุ: คาความถี่ N/A < 2 เฮิรต , คาความเร็วอนุภาคสูงสุด N/A < 0.130 มิลลิเมตร/วินาที, ระยะขจัด N/A =0 มิลลิเมตร
1)
คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทําเหมืองหิน (พ.ศ.2548)

3.3

ขอเสนอแนะ

ใหทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด โดยเฉพาะมาตรการ
ดานคุณภาพอากาศและเสียง เชน การดูแลรักษาระบบปองกันฝุนละอองบริเวณโรงโมหินใหสามารถใชงานไดดีอยูเสมอ
และหมั่นฉีดพรมน้ําบริเวณภายในพื้นที่โรงโมหินอยางเครงครัด
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