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บทที่ 3
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
บริ ษ ทั พัฒ นาสิ่ งแวดล้อมและทรั พ ยากร จํากัดได้ดาํ เนิ น การติ ดตามตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้อม
ในระยะดําเนินการ โครงการเหมืองแร่ หินอุตสาหกรรมชนิ ดหิ นบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่
31862/15535 ของบริ ษทั ศิลาสากลศรี สะเกษ จํากัด รับช่ วงโดย บริ ษทั มรรคาสาธิ ต จํากัดโดยทําการตรวจวัดเมื่อ
วันที่ 14-15 เมษายน 2563 และวันที่ 17 เมษายน 2563 ซึ่ งประกอบด้วยการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ,
ระดับเสี ยง แรงสั่นสะเทือน และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้า สามารถสรุ ปผลการติ ดตามตรวจสอบคุ ณภาพ
สิ่ งแวดล้อมได้ดงั นี้
3.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
3.1.1 ดัชนีตรวจวัด
:ปริ มาณฝุ่ นละอองรวมในบรรยากาศ (TSP)
3.1.2

สถานีตรวจวัด แสดงจุดตรวจวัดดังรู ปที่ 3-1
:บ้านเกษตรสมบูรณ์
UTM 48 P 0501244 E, 1606350 N
(โรงเรี ยน ตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์)
:บ้านหนองทัพ
UTM 48 P 0500037 E, 1610824 N
:บ้านหนองเทา
UTM 48 P 0497613 E, 1609104 N
:โรงโม่หินของโครงการ
UTM 48 P 0498818 E, 1608432 N

3.1.3

วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ฝุ่ นละอองรวม ซึ่ งแขวนลอยอยูใ่ นอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาษกรองชนิ ดกล๊าสไฟเบอร์ ที่ผา่ นการอบชั่ง (Equilibrate) อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ด้วยอัตราการไหลของอากาศในช่ วง 40-60 ลู กบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอด
ระยะเวลา 24 ชัว่ โมง จากนั้นนํากระดาษกรองไปอบ-ชัง่ (Equilibrate) อีกครั้ง เพื่อทราบนํ้าหนักของฝุ่ นละออง
แล้วนํามาคํานวณค่าความเข้มข้นของฝุ่ นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง
3.1.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
จากการตรวจวัดคุ ณภาพอากาศในบริ เวณต่างๆของโครงการจํานวน 4 สถานี โดยทําการตรวจวัดเมื่อ
วันที่ 14-15 เมษายน 2563 ซึ่งปรากฏผลดังตารางที่ 3-1 และรายงานผลการตรวจวัดในภาคผนวกที่ 2ดังนี้
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พื้นทีโ่ รงโม่ หินบริษัทศิลาสากล
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บริษัท หินหนึ่ง จํากัด

พื้นทีป่ ระทานบัตร
บริษัท กิตติวดีศิลาพาณิชย์ จํากัด
1

บริษัทศิลาสากลอุบลราชธานี
ํ ั

1

2

2 1

บริษัท ส. เขมราฐอินดัสตรี้จํากัด
บริษัท ศิลาภูทอง จํากัด
บริษัท ศิลานํ้ายืน จํากัด
ที่มา : แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่ วน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร L7018 ระวาง 6038III

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ และระดับเสี ยง
1 บ้านเกษตรสมบูรณ์

2 บ้านหนองทัพ

3 บ้านหนองเทา

4 โรงโม่หินโครงการ

จุดเก็บตัวอย่ างนํ้าใต้ ดนิ
จุดตรวจวัดแรงสั่ นสะเทือน

1 วัดป่ าคีรีบรรพต
2 บ้านเกษตรสมบูรณ์

รูปที่ 3-1

3โรงโม่หินโครงการ

1 นํ้าบาดาลบ้านหนองทัพ

2 นํ้าบาดาลบ้านเกษตรสมบูรณ์

จุดเก็บตัวอย่ างนํ้าผิวดิน
1 ห้วยมะนาว

2 ห้วยโจก

ตําแหน่ งสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
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ตารางที่ 3-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
วันที่ตรวจวัด

ฝุ่ นละอองรวม
(เฉลีย่ 24 ชั่วโมง:มก./ลบ.ม.)

14-15 เมษายน 2563

0.051

14-15 เมษายน 2563
14-15 เมษายน 2563
14-15 เมษายน 2563

0.012
0.009
0.059
0.330

ตําแหน่ งตรวจวัด
บ้านเกษตรสมบูรณ์
(โรงเรี ยน ตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์)

บริ เวณบ้านหนองทัพ
บริ เวณบ้านหนองเทา
บริ เวณโรงโม่หินโครงการ
มาตรฐาน

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24, 2547

3.1.5 สรุ ปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พบว่า ปริ มาณฝุ่ นละอองรวมในทั้ง 4 สถานี มีค่าอยูใ่ น
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่
24, 2547 ที่กาํ หนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.330 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3.2 ระดับเสี ยง
3.2.1 ดัชนีตรวจวัด
: ระดับเสี ยงเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง (Leq. 24 hrs)
: ระดับเสี ยงสู งสุ ด(Lmax)
3.2.2

สถานีตรวจวัด แสดงจุดตรวจวัดดังรู ปที่ 3-1
: บ้านเกษตรสมบูรณ์
UTM 48 P 0501244 E, 1606350 N
(โรงเรี ยน ตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์)
: บ้านหนองทัพ
UTM 48 P 0500037 E, 1610824 N
: บ้านหนองเทา
UTM 48 P 0497613 E, 1609104N
: โรงโม่หินของโครงการ
UTM 48 P 0498818E, 1608432 N

3.2.3

วิธีการตรวจวัด
ติ ด ตั้ง เครื่ องวัด ระดับ เสี ย ง (Sound Level Meter) ให้ สู ง จากพื้ น ไม่ น้ อ ยกว่า 1.20 เมตร และห่ างจาก
กําแพงหรื อสิ่ งกีดขวางในรัศมี 3.5 เมตร เพื่อป้ องกันการสะท้อนกลับของเสี ยง กําหนดให้หวั ไมโครโฟนหันไป
ทางแหล่ ง กํา เนิ ด เสี ยงที่ ต รวจวัด ตั้ง ฉากกับ พื้ น โดยกํา หนดให้ อ ยู่ใ นวงจรถ่ ว งนํ้ าหนั ก เอ (Weighting A)
การตอบสนองแบบฟาส์ต(Fast), Mode Leqกําหนดช่วงเวลาเฉลี่ย 1 ชัว่ โมง โดยมีการปรับเทียบค่าความถูกต้องทั้ง
ภายในเครื่ อง (Internal) และจากอะคู ส ติ คคาลิ เบรเตอร์ (ACO Type 2126) จากนั้น เปิ ดเครื่ องกําหนดช่ วงของ
ระดับเสี ยงให้เหมาะสมและตั้งเครื่ องทิ้งไว้ เมื่อเครื่ องทํางานตามคาบเวลาที่ต้ งั ไว้ จะบันทึกค่าระดับเสี ยงเฉลี่ยราย
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ชัว่ โมง และบันทึ กค่าเฉลี่ ยรายชั่วโมงให้ครบจํานวน 24 ชัว่ โมง เพื่อนํามาคํานวณโดยใช้สูตรทางคณิ ตศาสตร์
แล้วจะได้ค่าเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง (Leq. 24 hrs.) ซึ่ งการคํานวณค่าระดับเสี ยงเป็ นวิธีการขององค์การระหว่างประเทศ
ว่ า ด้ ว ยม าตรฐาน (International Organization of Standardization, ISO) เป็ น ไป ต าม ป ระก าศก ระ ท รวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่ อง กําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสี ยงและความสั่นสะเทือนจากการทํา
เหมืองหิ น พ.ศ. 2548 ที่กาํ หนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 70 และ 115 dBA ตามลําดับ
3.2.4 ผลการตรวจวัดระดับเสี ยง
จากผลการตรวจวัดระดับเสี ยงในบริ เวณต่างๆ ของโครงการ โดยทําการตรวจวัดเมื่อวันที่ 14-15 เมษายน
2563 ซึ่งปรากฏผลการตรวจวัดดังตารางที่ 3-2 และรายงานผลการตรวจวัดในภาคผนวกที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 3-2 ผลการตรวจวัดระดับเสี ยง
สถานีตรวจวัด
1.บ้านเกษตรสมบูรณ์
(โรงเรี ยน ตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์)
2.บ้านหนองทัพ
3.บ้านหนองเทา
4.โรงโม่หินของโครงการ
ค่ ามาตรฐาน

วันทีต่ รวจวัด

ระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชั่วโมง
(Leq. 24 hrs) เดซิเบล (เอ)

ระดับเสียงสู งสุ ด (Lmax)
เดซิเบล (เอ)

14-15 เมษายน 2563

48.6

81.7

14-15 เมษายน 2563
14-15 เมษายน 2563
14-15 เมษายน 2563

55.2
54.5
63.9
70.0

84.4
93.2
106.4
115.0

ค่ ามาตรฐาน = * ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่ อง กําหนดให้เหมืองหินเป็ นแหล่งกําเนิดมลพิษ
ที่จะต้องถูกควบคุมระดับเสี ยงและความสัน่ สะเทือน ปี พ.ศ. 2548

3.2.5 สรุ ปผลการตรวจวัดระดับเสี ยง
จากผลการตรวจวัด ระดับ เสี ย งเฉลี่ ย 24 ชั่ว โมง (Leq 24 hrs.) และระดับ เสี ย งสู ง สุ ด (Lmax) พบว่า
ค่าระดับเสี ยงดังที่ตรวจวัดได้ท้ งั 3 สถานี มีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม เรื่ อง กําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสี ยงและความสัน่ สะเทือนจากการทําเหมืองหิ น พ.ศ. 2548
ที่ ก ํา หนดให้ ร ะดับ เสี ย งเฉลี่ ย 24 ชั่ว โมง (Leq 24 hrs.)มี ค่ า ได้ไ ม่ เกิ น 70.0dB(A)และและระดับ เสี ย งสู ง สุ ด
(Lmax)มีค่าได้ไม่เกิน115.0dB(A)ตามลําดับ
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3.3 ความสั่ นสะเทือน
3.3.1 ดัชนีตรวจวัด
: ความเร็ วของอนุ ภาค (Peak Particle Velocity, mm/sec)
: ความถี่ (Frequency, Hz)
: ระยะขจัด (Displacement, mm)
3.3.2

สถานีตรวจวัด แสดงจุดตรวจวัดดังรูปที่ 3-1
: วัดป่ าคีรีบรรพต
: บ้านเกษตรสมบูรณ์
(โรงเรี ยน ตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์)
: สํานักงานโรงโม่หินศิลาสากลศรี สะเกษ

UTM 48 P 0501249 E, 1608409 N
UTM 48 P 0501244 E, 1606350 N
UTM 48 P 0498842 E, 1608409 N

3.3.3วิธีการตรวจวัด
ติดตั้งเครื่ อง MiniMate Plus Series II ในบริ เวณขอบของเขตประทานบัตร หรื อเขตประกอบการหรื อ
ขอบด้นนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) โดยใช้มาตรความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองค์การระหว่างประเทศ
ว่ า ด้ ว ย ม าต รฐ าน (International Organization for Standardization) ที่ ISO 4866โด ย ก ารต รว จวั ด ค วาม
สั่นสะเทือนให้เป็ นไปตามมาตรฐาน DIN 4150 การติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือนบนพื้นดิน ให้ใช้อุปกรณ์หรื อ
วัส ดุ อื่ น ใดมาทํา การยึดหรื อ ติ ด ตั้งหั ววัดความสั่ น สะเทื อนให้ ม นั่ คงโดยต้องทํา ให้หัววัดความสั่ น สะเทื อ น
ไม่สามารถขยับหรื อเคลื่อนไหวจากตําแหน่งที่ติดตั้งในขณะที่ทาํ การตรวจวัดได้หรื อหากทําการตรวจวัดความ
สั่นสะเทือนบนฐานคอนกรี ตด้านนอกสิ่ งก่อสร้ าง ให้ทาํ การตรวจวัดบริ เวณฐานคอนกรี ตที่มีอยู่ระดับเดี ยวกับ
พื้นดิน หรื อฐานคอนกรี ตที่มีความสู งจากพื้นดินไม่เกิน 0.5 เมตรโดยทําการยึดหรื อติดตั้งหัววัดความสัน่ สะเทือน
ให้มน่ั คง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่ องกําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสี ยง
และความสั่นสะเทือนจากการทําเหมืองหิ น ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548
3.3.4 ผลการตรวจวัดความสั่ นสะเทือน
จากการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง โดยจะทําการตรวจวัดในวันที่ 15 เมษายน
253 ซึ่ งปรากฏผลดังตารางที่ 3-3และรายงานผลการตรวจวัดในภาคผนวกที่ 2 ดังนี้
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หน้าที่ 3-5

โครงการเหมืองแร่ หินอุตสาหกรรมชนิ ดหิ นบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้ าง ของบริ ษทั ศิลาสากลศรี สะเกษ จํากัด ประทานบัตรที่ 31862/15535

ตารางที่ 3-3ผลการตรวจวัดความสั่ นสะเทือน
สถานีตรวจวัด
วัดป่ าคีรีบรรพต
บ้ านเกษตรสมบูรณ์
(โรงเรียน ตชด.บ้ านเกษตรสมบูรณ์ )
สํ านักงานโรงโม่ หิน
ศิลาสากลศรีสะเกษ

ดัชนีตรวจวัด

ความถี่
(เฮิรตซ์ )

ความเร็วอนุภาค
ค่ า
(มม./วินาที)
มาตรฐาน*

ระยะขจัด
(มม.)

ค่ า
มาตรฐาน*

TRANSVERSE

N/A

N/A

-

N/A

-

VERTICAL

N/A

N/A

-

N/A

-

LONGITUDINA

N/A

N/A

-

N/A

-

TRANSVERSE

N/A

N/A

-

N/A

-

VERTICAL

N/A

N/A

-

N/A

-

LONGITUDINA

N/A

N/A

-

N/A

-

TRANSVERSE

N/A

N/A

-

N/A

-

VERTICAL

N/A

N/A

-

N/A

-

LONGITUDINA

N/A

N/A

-

N/A

-

หมายเหตุ : N/A= ตรวจวัดไม่พบ, Frequency = <2 Hz, Velocity = <0.125 mm/sec และ Displacement = 0 mm
* = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่ องกําหนดให้เหมืองหินเป็ นแหล่งกําเนิดมลพิษ
ที่ตอ้ งถูกควบคุมระดับเสี ยงและความสัน่ สะเทือน พ.ศ. 2548

3.3.5 สรุปผลการตรวจวัด
จากผลการตรวจวัดความสั่ นสะเทื อนที่ ระดับ ความถี่ ต่างๆ พบว่าความเร็ วของอนุ ภาค และการขจัด
บริ เวณขอบแปลงประทานบัตรและบริ เวณบ้านโนนงามมี ค่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยเมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่ อง กําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสี ยง
และความสั่นสะเทือนจากการทําเหมืองหิ นพ.ศ.2548 (ดังตารางที่ 3-4)
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หน้าที่ 3-6

โครงการเหมืองแร่ หินอุตสาหกรรมชนิ ดหิ นบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้ าง ของบริ ษทั ศิลาสากลศรี สะเกษ จํากัด ประทานบัตรที่ 31862/15535

ตารางที่ 3-4 มาตรฐานควบคุมระดับแรงสั่ นสะเทือนจากการทําเหมืองหิน
ความถี่
(Hz)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ความเร็ วอนุภาค
(มม./วินาที)
4.7
9.4
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
13.8
15.1
16.3
17.6
18.8
20.1
21.4
22.6
23.9
25.1

การขจัด
(มม.)
0.75
0.75
0.67
0.51
0.40
0.34
0.29
0.25
0.23
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

ความถี่
(Hz)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40 ขึ้นไป

ความเร็ วอนุภาค
(มม./วินาที)
26.4
27.6
28.9
30.2
31.4
32.7
33.9
35.2
36.4
37.7
39.0
40.2
41.5
42.7
44.0
45.2
46.5
47.8
49.0
50.8

การขจัด
(มม.)
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

ที่มา : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่ อง กําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสี ยง
และความสัน่ สะเทือนจากการทําเหมืองหินพ.ศ.2548
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หน้าที่ 3-7

โครงการเหมืองแร่ หินอุตสาหกรรมชนิ ดหิ นบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้ าง ของบริ ษทั ศิลาสากลศรี สะเกษ จํากัด ประทานบัตรที่ 31862/15535

3.4 คุณภาพนํา้ ผิวดิน
3.4.1 ดัชนีตรวจวัด
: ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH)
: ปริ มาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)
: ปริ มาณของแข็งละลาย (Total Dissolved Solids)
: ค่าความขุ่น(Turbidity)
: ค่าความกระด้าง(Total Hardness)
: ปริ มาณเหล็กรวม(Total Iron)
: ปริ มาณซัลเฟต (Sulfate)
3.4.2

สถานีตรวจวัด แสดงจุดตรวจวัดดังรู ปที่ 3-1
: ห้วยมะนาว
UTM 48 P 0501266 E, 1608169 N
: ห้วยโจก
UTM 48 P 0498806 E, 1610536 N

3.4.3

วิธีการเก็บตัวอย่ างและวิธีการตรวจวัด
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างและวิธีการตรวจวัดดัชนีคุณภาพนํ้ามีดงั นี้

ดัชนีตรวจวัด
ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH)
ปริ มาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)
ปริ มาณของแข็งละลาย (Total Dissolved Solids)
ค่าความขุ่น(Turbidity)
ค่าความกระด้าง(Total Hardness)
ปริ มาณเหล็กรวม (Total Iron)
ปริ มาณซัลเฟต (Sulfate)

วิธีเก็บตัวอย่ างและวิธีการตรวจวัด
Grab sampling/pH Meter
Grab sampling/Dried at 103-105 oC
Grab sampling/Dried at 103-105 oC
Grab sampling/Turbidity Meter
Grab sampling/EDTA Titrimetric
Grab sampling/Phenanthroline
Grab sampling/Turbidimetric

3.4.4 ผลการตรวจวิเคราะห์ ผวิ ดิน
จากการวิ เคราะห์ คุ ณ ภาพนํ้าผิ วดิ น บริ เวณใกล้เคี ย งพื้ น ที่ โครงการโดยทํา การเก็ บ ตัวอย่า งในวัน ที่
17 เมษายน 2563 ปรากฏผลการตรวจวิเคราะห์ในตารางที3่ -5 และรายงานผลการตรวจวัดในภาคผนวกที่ 2
3.4.3 สรุปผลการวิเคราะห์ คุณภาพนํา้ ผิวดิน
จากผลการวิเคราะห์ คุ ณภาพนํ้าผิวดิ น จํานวน 2 สถานี พบว่า คุ ณ ภาพนํ้ามี ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุ ณ ภาพนํ้ าในแหล่ ง นํ้าผิ ว ดิ น (ประเภทที่ 3) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้อ มแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 8
(พ.ศ.2537)
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หน้าที่ 3-8

โครงการเหมืองแร่ หินอุตสาหกรรมชนิ ดหิ นบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้ าง ของบริ ษทั ศิลาสากลศรี สะเกษ จํากัด ประทานบัตรที่ 31862/15535

ตารางที่ 3-5 ผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพนํา้ ผิวดิน
สถานีทตี่ รวจวัด

เดือนที่
เก็บตัวอย่ าง

ห้วยมะนาว
เมษายน 2563
ห้วยโจก
เมษายน 2563
ค่ ามาตรฐาน

pH
*
7.8
5.0 – 9.0

Total Suspended Solids
(mg/l)
*
53
ไม่ ได้ กาํ หนด

TotalDissolved Solids
(mg/l)
*
250
ไม่ ได้ กาํ หนด

PARAMETERS
Total Solids
Turbidity
(mg/l)
(NTU)
*
*
303
88
ไม่ ได้ กาํ หนด ไม่ ได้ กาํ หนด

Total Hardness
(mg/l as CaCO3)
*
65
ไม่ ได้ กาํ หนด

Total Iron
(mg/l)
*
0.62
ไม่ ได้ กาํ หนด

Sulfate
(mg/l)
*
<0.1
ไม่ ได้ กาํ หนด

หมายเหตุ :

สถานีที่ 1 = ห้วยมะนาว
พิกดั UTM 48 P 0501266 E, 1608169 N
สถานีที่ 2= ห้วยโจก
พิกดั UTM 48 P 0498806 E, 1610536 N
* : นํ้าแห้งไม่สามารถเก็บตัวอย่างนํ้าได้
ค่ ามาตรฐาน:มาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537 (ประเภทที่ 3)
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หน้าที่ 3-9

โครงการเหมืองแร่ หินอุตสาหกรรมชนิ ดหิ นบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้ าง ของบริ ษทั ศิลาสากลศรี สะเกษ จํากัด ประทานบัตรที่ 31862/15535

3.5 คุณภาพนํา้ ใต้ ดิน
3.5.1 ดัชนีตรวจวัด
: ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH)
: ปริ มาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)
: ปริ มาณของแข็งละลาย (Total Dissolved Solids)
: ค่าความขุ่น(Turbidity)
: ค่าความกระด้าง(Total Hardness)
: ปริ มาณเหล็กรวม(Total Iron)
: ปริ มาณซัลเฟต (Sulfate)
3.5.2

สถานีตรวจวัด แสดงจุดตรวจวัดดังรู ปที่ 3-1
: นํ้าบาดาลบ้านหนองทัพ
UTM 48 P 0500072 E, 1610771 N
: นํ้าบาดาลบ้านเกษตรสมบูรณ์
UTM 48 P 0501260 E, 1606304 N

3.5.3

วิธีการเก็บตัวอย่ างและวิธีการตรวจวัด
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างและวิธีการตรวจวัดดัชนีคุณภาพนํ้ามีดงั นี้

ดัชนีตรวจวัด
ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH)
ปริ มาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)
ปริ มาณของแข็งละลาย (Total Dissolved Solids)
ค่าความขุ่น(Turbidity)
ค่าความกระด้าง(Total Hardness)
ปริ มาณเหล็กรวม (Total Iron)
ปริ มาณซัลเฟต (Sulfate)

วิธีเก็บตัวอย่ างและวิธีการตรวจวัด
Grab sampling/pH Meter
Grab sampling/Dried at 103-105 oC
Grab sampling/Dried at 103-105 oC
Grab sampling/Turbidity Meter
Grab sampling/EDTA Titrimetric
Grab sampling/Phenanthroline
Grab sampling/Turbidimetric

3.5.4 ผลการตรวจวิเคราะห์
จากผลการตรวจวิเคราะห์ คุ ณภาพนํ้าใต้ดิน โดยทําการเก็บ ตัวอย่างในวันที่ 17 เมษายน 2563 ซึ่ งผล
ปรากฏดังตารางที่ 3-6 และรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ในภาคผนวกที่ 2ดังนี้
3.5.5 สรุปผลการวิเคราะห์ คุณภาพนํา้ ใต้ ดนิ
จากผลการวิเคราะห์ คุ ณ ภาพนํ้าใต้ดิน จํานวน 2 สถานี พบว่า คุ ณ ภาพนํ้ามี ค่าอยู่ในเกณฑ์ม าตรฐาน
คุ ณ ภาพนํ้าบาดาลที่ ใ ช้บ ริ โภคได้ต ามประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อ ม เรื่ องกําหนด
หลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสําหรับป้ องกันด้านสาธารณสุ ขและป้ องกันสิ่ งแวดล้อมเป็ นพิษ ลงวันที่
24 มีนาคม 2551
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หน้าที่ 3-10

โครงการเหมืองแร่ หินอุตสาหกรรมชนิ ดหิ นบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้ าง ของบริ ษทั ศิลาสากลศรี สะเกษ จํากัด ประทานบัตรที่ 31862/15535

ตารางที่ 3-6 ผลการวิเคราะห์ คุณภาพนํา้ ใต้ ดิน
PARAMETERS
TotalDissolved Solids Total Solids Turbidity Total Hardness
(mg/l)
(mg/l)
(NTU) (mg/l as CaCO3)
620
622
<0.01
140

สถานีทตี่ รวจวัด

เดือนทีเ่ ก็บตัวอย่ าง

นํ้าบาดาลบ้านหนองทัพ
นํ้าบาดาล
บ้านเกษตรสมบูรณ์

เมษายน 2563

7.7

Total Suspended Solids
(mg/l)
<2

เมษายน 2563

7.6

<2

660

660

0.11

เกณฑ์ ทเี่ หมาะสม
เกณฑ์ อนุโลมสู งสุ ด

7.0-8.5
6.5-9.2

-

600
1200

750
1500

5
20

ค่ ามาตรฐาน
ตําแหน่ งพิกดั ของสถานี

pH

Total Iron
(mg/l)
0.01

Sulfate
(mg/l)
<0.1

400

0.01

<0.1

300
500

0.5
1.0

200
250

ST.1 : นํ้าบาดาลบ้านหนองทัพ
ST.2 : นํ้าบาดาลบ้านเกษตรสมบูรณ์

ค่ ามาตรฐาน: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่ องกําหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสําหรับป้ องกันด้านสาธารณสุขและป้ องกันสิ่ งแวดล้อมเป็ นพิษ
ลงวันที่ 24 มีนาคม 2551
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