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บทที ่ 5
สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ง่ แวดล้อม
และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ง่ แวดล้อม
5.1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
การปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมโครงการโรงงานหลอม
อะลูมเิ นียม (ระยะดาเนินการ) บริษทั โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน
2562 จานวนทัง้ หมด 10 หัวข้อ ได้แ ก่ มาตรการทัวไป
่ คุ ณภาพอากาศ ระดับเสียง อุ ทกวิทยาและ
คุ ณ ภาพน้ าผิว ดิน การจัด การขยะ/กากของเสีย สาธารณสุ ขและสุ ขภาพ การระบายน้ า และป้ อ งกัน
น้ า ท่ ว ม เศรษฐกิจ และสัง คม อาชีว อนามัย และความปลอดภัย ความเสี่ย งและอัน ตรายร้า ยแรง
ทัศนียภาพและพื้นที่สเี ขียว ทางโครงการสามารถปฏิบตั คิ รบถ้วนทุกหัวข้อตามที่กาหนดไว้ในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการ ยกเว้นดังต่อไปนี้
1.มาตรการที่ไม่ได้ปฏิ บตั ิ ได้แก่
1.1. คุณภาพอากาศ/ระบบบาบัดมลพิ ษทางอากาศ
1.) รายละเอี ยดมาตรการ : ทาการเพิม่ ความสูงปล่องระบาย Dust Collector, Furnace 1 และ
Furnace 2 ให้มคี วามสูงแต่ละปล่องเป็ น 20.0 เมตร โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2561
เหตุผล : โครงการอยู่ร ะหว่า งการศึก ษาและจัด ทารายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อ ม
โครงการโรงงานหลอมอะลูมเิ นียม (ส่วนขยายครัง้ ที่ 1) โครงการจึงได้ศกึ ษาและวางแผนปรับปรุงระบบ
รวบรวมและระบบบาบัดมลพิษทางอากาศเพื่อให้สามารถรองรับอัตราการระบายมลพิษทางอากาศทีจ่ ะ
เพิ่ม ขึ้น ภายหลัง การขยายการผลิต ทัง้ นี้ เ มื่อ รายงานฯ ได้ร ับ พิจ ารณาเห็น ชอบแล้ว โครงการจะ
ดาเนิ น การปรับ ปรุง ปล่ อ งระบายให้เ ป็ น ไปตามรายละเอีย ดที่ร ะบุไ ว้ใ นรายงานประเมิน ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมเิ นียม (ส่วนขยายครัง้ ที่ 1)
แนวทางหรือแผนการดาเนิ นการแก้ไข : โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาและวางแผนปรับปรุง
ระบบบ าบัดมลพิษ ทางอากาศร่ว มกับ โครงการส่ ว นขยาย ครัง้ ที่ 1 โดยจะดาเนิน การภายหลังจาก
โครงการส่วนขยาย ครัง้ ที่ 1 ได้รบั ความเห็นชอบจาก สผ.
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2.) รายละเอียดมาตรการ : ติดตัง้ Silencer ที่ปล่องระบาย Dust Collector และติดตัง้ ห้องครอบ
Brower ของระบบบาบัดมลพิษ ทางอากาศ เพื่อ ลดระดับเสียงดังจากลมในปล่อ งและการทางานของ
เครือ่ งจักร
เหตุผล : ส าหรับการติดตัง้ ห้อ งครอบ Brower โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อ ปรับปรุงการ
ทางานของระบบบาบัดมลพิษทางอากาศและปล่องระบายอากาศร่วมกับโครงการส่วนขยาย ครัง้ ที่ 1
ให้มปี ระสิทธิภาพดียงิ่ ขึน้
แนวทางหรือแผนการดาเนิ นการแก้ไข : โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาร่ว มกั บโครงการส่ ว น
ขยาย ครัง้ ที่ 1 โดยจะดาเนินการภายหลังจากโครงการส่วนขยาย ครัง้ ที่ 1 ได้รบั ความเห็นชอบจาก สผ.
2. มาตรการที่ปฏิ บตั ิ ได้แต่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
2.1 สุนทรียภาพ
รายละเอียดมาตรการ : จัดให้มพี ้นื ที่สเี ขียวโดยรอบโครงการ โดยเฉพาะบริเวณริมรัว้ โครงการ
ขนาดพืน้ ที่ 1,371.2 ตารางเมตร หรือร้อยละ 7.35 ของพืน้ ทีท่ งั ้ หมด เพื่อเป็ นแนวกันชน (Buffer Zone)
จากแนวเขตรัว้ โครงการ ช่วยป้ องกันเสียงดัง และฝุ่ นละอองทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อโรงงานและชุมชนทีอ่ ยู่
ข้างเคียง ในส่วนของพื้นที่ปลูกหญ้า มีขนาดพื้นที่รวม 458.9 ตารางเมตร หรือร้อยละ 2.46 ของพื้นที่
ทัง้ หมด ไม่นบั รวมกับพืน้ ทีป่ ลูกไม้ยนื ต้น โดยมีกาหนดการปลูกต้นไม้ดงั นี้
• ริมรัว้ ด้านทิศตะวันตกหรือด้านที่ตดิ กับชุมชน ฝั ง่ อาคารผลิตดาเนินการปลูกต้นอโศก
อินเดีย จานวน 1 แถว เนื่องจากได้กนั พื้นทีไ่ ว้ประมาณ 0.5 เมตรจากริมรัว้ โครงการ ซึง่ ไม่มากพอทีจ่ ะ
เพิม่ จานวนแถวในการปลูกต้นไม้ได้ แต่จะพิจารณาปลูกให้หนาแน่ นระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 1
เมตร สาหรับริมรัว้ ด้านทิศตะวันตกฝั ง่ พื้นที่รอการพัฒนาจะทาการเว้นระยะในการปลูกต้นไม้เพิม่ ขึ้น
ประมาณ 3 เมตร จากริมรัว้ โครงการ เพื่อ ทาการปลูกต้น ไม้ยนื ต้น ในลักษณะ 3 แถว สลับฟั นปลา
ในลักษณะ 3 เรือนยอด
- แถวที่ 1: ติดริมรัว้ โรงงานปลูกต้นอโศกอินเดีย
- แถวที่ 2: ปลูกต้นกันเกรา เสลา หรืออินทนิล เป็ นต้น
- แถวที่ 3: ปลูกต้นชงโค หรือต้นโมก เป็ นต้น
• ริมรัว้ โครงการด้านทิศเหนือ หรือด้านที่ติดกับโรงงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุร ี
ดาเนินกันพืน้ ทีไ่ ว้ประมาณ 0.3 เมตร จะดาเนินการปลูกต้นไทรเกาหลี หรือต้นโมก โดยจะพิจารณาปลูก
ให้หนาแน่นระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 0.5 เมตร
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• ริมรัว้ โครงการด้านทิศตะวันออก หรือด้านที่ตดิ กับถนนในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุร ี
ฝั ง่ อาคารผลิตได้กนั พื้นที่ไว้ประมาณ 0.5 เมตร จะดาเนินการปลูกต้นไทรเกาหลี หรือต้นโมก โดยจะ
พิจารณาปลูกให้หนาแน่ นระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 0.5 เมตร สาหรับริมรัว้ ด้านทิศตะวันออกฝั ง่
พืน้ ทีร่ อการพัฒนาจะทาการเว้นระยะในการปลูกต้น ไม้เพิม่ ขึน้ ประมาณ 1 เมตร จากริมรัว้ โครงการ เพื่อ
ทาการปลูกต้นกันเกรา เสลา หรืออินทนิล จานวน 1 แถว
• ริมรัว้ โครงการด้านทิศตะวันตก หรือด้านทีต่ ดิ กับพืน้ ทีร่ อการพัฒนาในเขตอุตสาหกรรม
กบินทร์บุร ี ดาเนินกันพืน้ ทีไ่ ว้ประมาณ 1.0 เมตร จะดาเนินการปลูกต้นอโศกอินเดีย จานวน 1 แถว โดย
จะพิจารณาปลูกให้หนาแน่ นระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 1 เมตร
เหตุผล : โครงการอยู่ระหว่างการปลูก และรอการเจริญเติบโตของต้นไม้ภายในโครงการ ซึ่งมี
ความจาเป็ นในการใช้ระยะเวลา โดยจะดาเนินการถ่ายภาพและติดตามการเจริญเติบโตของต้นไม้และ
รายงานพืน้ ทีส่ เี ขียวให้กบั ทาง สผ. ทุกๆ 6 เดือน
แนวทางหรือแผนการดาเนิ นการแก้ไข : โครงการได้มกี ารปลูกต้นไม้ทดแทนต้นไม้ท่ยี นื ต้น
ตายและมีแผนพัฒนาพืน้ ทีส่ เี ขียว ให้เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในรายงาน
5.2 สรุป ผลการปฏิ บ ตั ิ ต ามมาตรการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มระหว่ า งเดื อ น
มกราคม-มิ ถนุ ายน 2562
การปฏิบตั ิต ามมาตรการติดตามตรวจสอบคุ ณภาพสิ่งแวดล้อ มโครงการโรงงานหลอม
อะลูมเิ นียม (ระยะดาเนินการ) บริษทั โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน
2562 จานวนทัง้ หมด 9 หัวข้อ ได้แก่ คุณภาพอากาศในบรรยากาศ คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย
ระดับเสียง คุ ณภาพน้ า คุณภาพน้ าใต้ดนิ คุ ณภาพอากาศในสถานประกอบการ ระดับเสียงในสถาน
ประกอบการ ระดับเสียงติดตัวบุคคล และความร้อน ทางโครงการสามารถปฏิบตั ิครบถ้ว นทุกหัวข้อ
ตามทีก่ าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการ
5.3 สรุป ประเด็น หรื อ มาตรการที่ ไ ด้ ป ฏิ บ ตั ิ โ ดยปรับ ปรุง หรื อ เปลี่ ย นแปลงไป เนื่ องจากการ
ดาเนิ นงานที่ ผ่านมาสามารถป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ หรือ
มาตรการดังกล่าวไม่มีความจาเป็ นต้องปฏิ บตั ิ อีกต่อไป
การปฏิบตั ติ ามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อมโครงการโรงงานหลอม
อะลูมเิ นียม (ระยะดาเนินการ) บริษทั โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน
2562 ทางโครงการไม่พบมาตรการทีต่ อ้ งดาเนินการดังกล่าว
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