บทที่

4.1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
รายละเอียดการดําเนินงานของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างจากรายละเอียดที่เสนอ
ไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการตรวจสอบการดําเนินการของโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจํากัด โชคชัยศิลา ประทานบัตรที่ 32489/16114 พบว่า โครงการมีการเปลี่ยนแปลง
เส้นทางการขนส่งแร่ออกจากพื้นที่โครงการจากถนนคอนกรีตด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการที่ได้กําหนดไว้ในรายงาน
การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ ปัจจุบันโครงการได้ใช้ถนนหินคลุกบดอัดเส้นข้างเคียงกับถนน
เส้นเดิมแทน

4.2

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)
ของห้างหุ้นส่วนจํากัด โชคชัยศิลา ประทานบัตรที่ 32489/15114 สรุปได้ดังตารางที่ 4.2-1
ตารางที่ 4.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการ
1) มาตรการที่ไม่ได้ปฏิบัติ
2) มาตรการที่ปฏิบัติไม่ได้
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เงื่อนไขตามมาตรการ

เหตุผลประกอบ

- ไม่มี
- จัดสร้างแนวรั้วระหว่างหลักหมุดที่ 1 ถึง
หลั ก หมุ ด ที่ 5 ทางด้ า นทิ ศ เหนื อ และ
ระหว่ า งหลั ก หมุ ด ที่ 11-12 และหลั ก
หมุดที่ 1 ทางด้านทิศตะวันตก

- ไม่มี
- โครงการได้จัดทําแผนการสร้างคันทํานบ
ดิ น บริ เ วณหลั ก หมุ ด ที่ 1-5 ทางทิ ศ เหนื อ
หลักหมุดที่ 11-12 และหลักหมุดที่ 1 ทาง
ทิศตะวันตกแทนการสร้างรั้ว เรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างจัดทําคันทํานบ หากดําเนินการ
แล้วเสร็จจะนําเสนอให้ทราบในรายงานฉบับ
ต่อไป
- บริ เ วณหลั ก หมุ ด ที่ 2-5 โครงการได้
จัดสร้างเส้นทางขนส่งแร่ โดยได้รับอนุญาต
จากนิ ค มสร้ า งตนเองพระพุ ท ธบาท ดั ง
เอกสารแนบ 4

หน้า 4-1

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ)
มาตรการ
3) มาตรการที่ปฏิบัติ แต่ไม่มี
ประสิทธิภาพ
4) มาตรการที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

4.3

- ไม่มี

เงื่อนไขตามมาตรการ

- ไม่มี

เหตุผลประกอบ

- ทําการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการ - ปัจจุบันโครงการไม่สามารถดําเนินการ
ทําเหมืองแร่ และพื้นที่กิจกรรมต่อเนื่องจาก ฟื้นฟูตามที่มาตรการกําหนดไว้เนื่องจาก
การทําเหมืองตามแผนการฟื้นฟูในรายงานการ บริเวณหน้าเหมืองทางด้านทิศตะวันออก
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาหน้าเหมืองให้
รายงานผลการดํ า เนิ น งานให้ สํ า นั ก งาน เป็นไปตามที่มาตรการกําหนด โครงการ
นโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ จึงดําเนินการฟื้นฟูในพื้นที่อื่นที่สามารถ
สิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ ดําเนินการฟื้นฟูได้ โดยดําเนินการปลูก
การเหมืองแร่ทราบทุกปี
ต้นไม้ ได้แก่ ต้นสะเดา ต้นตะแบก และ
ต้ น นนทรี บริ เ วณแนวเว้ น เขตการทํ า
เหมืองหลักหมุดที่ 1-2 ทางด้านทิศเหนือ
พร้อมทั้ง ดูแลแนวต้นไม้ที่ปลูกในช่วงที่
ผ่านมา
- ออกแบบหน้าเหมืองในลักษณะเป็นขั้นบันได - อยู่ระหว่างพัฒนาหน้าเหมือง “ห1” ให้
ตามลั ก ษณะที่ กํ า หนดไว้ ใ นแผนผั ง การทํ า มี ลั ก ษณะเป็ น ขั้ น บั น ไดตามแผนผั ง
เหมือง ซึ่งจะสามารถช่วยลดความเร็วของน้ํา โครงการกําหนดอย่างเคร่งครัด
ที่ไหลบ่าในช่วงฤดูฝน ทําให้เศษดิน และเศษ
หินบางส่วนตกค้างอยู่ตามขั้นบันได

สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1) คุณภาพอากาศ
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 5-8 เมษายน 2563 จํานวน 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียน
บ้านธารทองแดง โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว และบ้านสะพานขาว พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป
2) ระดับเสียง
ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันที่ 5-8 เมษายน 2563 จํานวน 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้าน
ธารทองแดง โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว และบ้านสะพานขาว พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
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3) ความสัน่ สะเทือน
จากการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในวันที่ 5-8 เมษายน 2563 จํานวน 1 สถานี ได้แก่ บ้านสะพาน
ขาวหลังที่ใกล้ที่สุด พบว่าความสั่นสะเทือนได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด และแรงอัดอากาศจากการระเบิด
มีค่าเท่ากับ 100 ปาสคาล
4) คุณภาพน้ําใต้ดิน
จากการเก็บตัวอย่างน้ําใต้ดิน ในวันที่ 5-8 เมษายน 2563 บริเวณบ่อบาดาลบ้านคุ้งเขาเขียวและ
บ่อบาดาลบ้านสะพานขาว ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําใต้ดิน พบว่า ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์ทุกดัชนีมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน ยกเว้นค่าความกระด้างทั้งหมดและปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ บริเวณบ่อบาดาลบ้านคุ้งเขาเขียว มี
ค่าอยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุด เมื่อเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสําหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่อง
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551

4.4

ข้อเสนอแนะ

จากการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบว่าส่วนใหญ่โครงการได้นํามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมมาปฏิบัติตาม แต่ยังมีบางมาตรการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ คือ จัดทําหลักเขตเพื่อแสดงแนวเขตเว้น
การทําเหมือง 10 ม. การดําเนินการฟื้นฟูตามที่มาตรการกําหนด การพัฒนาหน้าเหมือง “ห” 1 ให้มีลักษณะเป็น
ขั้นบันไดตามมาตรการกําหนด ที่ปรึกษามีข้อเสนอแนะให้ทางโครงการเร่งดําเนินการตามมาตรการฯ ดังกล่าวให้
ครบถ้วนต่อไป
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