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สรุ ปผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและ
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการทาเหมืองแร่หนิ อุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดานเพือ่ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2562
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มาตรการป้ องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การดาเนิ น โครงการท าเหมืองแร่หิ น อุตสาหกรรมชนิ ดหิ นปูน และหิ น ดิน ดานเพื่ ออุตสาหกรรมปูนซี เมนต์
ของบริษัท ปูนซี เมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2562 นั้น ทางบริษั ท
เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ ๊ป (ประเทศไทย) จากัด ได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดทารายงานสรุ ปผลการปฏิ บัติตามมาตรการป้ องกันและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม พบว่า
โครงการดาเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ ระบุไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโดยครบถ้วน
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ ๊ป (ประเทศไทย) จากัด เป็ นผูด้ าเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการทาเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูน ซีเมนต์น ครหลวง จากัด (มหาชน) ในช่ วงเดือนกรกฎาคม ถึง ธัน วาคม พ.ศ. 2562 พบว่า โครงการ
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมครบถ้วน ได้แก่ คุณภาพอากาศ ระดับเสียง แรงสั่นสะเทือน คุณภาพนา้ ผิวดิน
และคุณภาพนา้ ใต้ดิน พบว่า คุณภาพสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่มีคา่ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด ยกเว้นคุณภาพนา้ ใต้ดิน
บริเวณบ่อนา้ ตืน้ และบ่อบาดาลบริเวณบ้านทับกวาง (ม.4) ได้แก่ Iron, Total Hardness และ Turbidity มีค่าไม่เป็ นไป
ตามเกณฑ์กาหนดที่เหมาะสม และเกณฑ์อลุโลมสูงสุด Total Dissolved soilids มีคา่ ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์อลุโลมสูงสุด
บ่อนา้ ตื น้ และบ่ อบาดาลบริเวณบ้านหนองมะค่า (ม.6) ได้แก่ Total Hardness มีค่าไม่เป็ น ไปตามเกณฑ์ก าหนดที่
เหมาะสม และบริเวณบ่อบาดาลของศูนย์วิจยั และบารุ งพันธ์สตั ว์ทบั กวาง(หน่วยโคนม) ได้แก่ Total Hardness มีคา่ ไม่
เป็ นไปตามเกณฑ์กาหนดที่เหมาะสม และ Total Dissolved soilids มีคา่ ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์กาหนดที่เหมาะสม และ
เกณฑ์อลุโลมสูงสุด เนื่องจากขณะเข้าเก็บตัวอย่างปริมาณนา้ ในบ่อค่อนข้างน้อย และจากข้อมูลการศึกษาในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม EIA ของโครงการทาเหมืองแร่หิน อุตสาหกรรมชนิ ดหิ นปูนและหิ นดิน ดานเพื่ อ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) พ.ศ. 2547 พบว่า พื น้ ที่โครงการตัง้ อยู่บน
แหล่งนา้ ใต้ดินชั้นหิ นอุม้ นา้ ชนิ ด คาร์บอเนต (Carbonate Aquifers:Pc) ซึ่งเป็ นแหล่งนา้ ใต้ดินที่ พบในกลุ่มหิ นปูนชุด
ราชบุรี (Ratburi Group) ในยุคเพอร์เมียน (Permian) เป็ นแหล่งนา้ ใต้ดินที่เกิดเป็ นบริเวณกว้างนา้ ใต้ดินจะได้จากรอย
แตกรอยแยก โพรงหรื อ ถ ้า ที่ เกิ ด รอยต่ อ ระหว่ างชั้น หิ น ปู น และหิ น ดิ น ดาน ซึ่งส่ งผลให้คุณ สมบั ติ ท างเคมี ได้แ ก่
ค่าความกระด้างมีค่าค่อนข้างสูง และเนื่องจากมีการละลายของสารละลายเกลือแร่ (Ca) จากชัน้ หิน เข้าสู่แหล่งนา้ ใต้
ดิน จึงส่งผลให้ปริมาณของของแข็งที่ละลายทัง้ หมดมีคา่ สูง อย่างไรก็ตามประชาชนส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์นา้ บาดาลใน
การอุปโภคเท่านัน้
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ทัง้ นี ้ ทางโครงการมีระบบการจัดเก็บและการระบายนา้ เพื่อควบคุมไม่ให้นา้ ไหลออกนอกโครงการ โดย
จัดให้มีรางระบายนา้ คอนกรีตตามแนวถนนในโครงการ และสาหรับบริเวณหน้าเหมืองจะขุดเป็ นคันดินตามความ
ชันของชัน้ เหมืองหิน และมีบ่อดักตะกอนดินที่มีลกั ษณะการไหลของนา้ แบบ Overflow ก่อนจะถูกรวบรวมลงสู่บ่อ
สารองนา้ ใช้ (Open Pit) และนานา้ ใช้หมุนเวียนภายในโครงการ
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