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                         I ฝายส่ิงแวดลอมโครงการ  

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

    บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม การทําเหมืองแรหินปูนสําหรับโรงไฟฟาแมเมาะ ซึ่งไดรวม 2 ประทานบัตร 
ไดแก ประทานบัตรหมายเลข 27486/16309 คําขอประทานบัตรที่ 11/2556 และประทานบัตรหมายเลข 
30481/16050 คําขอประทานบัตรที่ 9/2551 และผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม โรงแตงแร ของเหมืองหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมเคมี ที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
(กพร . ) กําหนดเพิ่มเติมใหปฏิบัติตาม ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 จัดทํารายงานโดย
ฝายส่ิงแวดลอมโครงการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เพ่ือนําเสนอตอสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) สําหรับผลการดําเนินงานตามมาตรการดังกลาวระหวางเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2562สรุปไดดังน้ี  

1. การปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

เหมืองแมเมาะ กฟผ. ไดดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  รวมถึงได
ดําเนินการปฏิบัติตามมาตรการของประทานบัตรท่ี 27486/16309 รวมแผนผังโครงการทําเหมืองเดียวกันกับ
ประทานบัตรที่ 30481/16050 ในระยะเตรียมการ อยางครบถวน 

2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

  2.1. คุณภาพอากาศ  

   2.1.1 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 
โดยตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) จํานวน  
5 จุด พบวา คาเฉล่ียฝุนละอองรวม (TSP) ในคาบเวลา 24 ชั่วโมง มีคาระหวาง 19-205 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร      
ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอม
แหงชาติ (มาตรฐานมีคาไมเกิน 330 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร)  สําหรับปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 
ไมครอน (PM-10) พบวา มีคาระหวาง 5-177 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งมีคาเกินมาตรฐานฯ เฉพาะในชวง
กุมภาพันธ-มีนาคม 2562 (มาตรฐานมีคาไมเกิน 120 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร) ทั้งนี้ เนื่องจากชวงเวลา
ดังกลาวมักเกิดผลกระทบของฝุนจากไฟไหมปาที่เกิดขึ้นบริเวณทั่วภาคเหนือและประเทศใกลเคียง  ฝุนจาก
การเผาในที่โลง เพื่อเตรียมพ้ืนที่ในการทําการเกษตร และในชวงดังกลาวอยูในฤดูแลง ซึ่งอากาศจะแหง ทําให
งายตอการฟุงกระจายของฝุน โดยทุกสถานี  

   2.1.2 ผลการตรวจวัดความเขมของฝุนละอองในรูปความทึบแสงบริเวณแหลงกําเนิดฝุนในโรงโมหิน 
ในชวงระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 พบวา คาความทึบแสงมีคาระหวางรอยละ 0.5-5.9 ซึ่งอยูในเกณฑ
มาตรฐานควบคุมการปลอยฝุนละอองจากโรงโม บด หรือยอยหิน ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2539) ที่กําหนดไวใหไมเกินรอยละ 20  
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2.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป    

 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป จํานวน 4 จุด  ระยะเวลา 3 วันตอเนื่อง  ในชวงเดือน       
มีนาคม 2562 โดยมีผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24hr)  มีคาระหวาง 50.6-66.9 เดซิเบลเอ          
คาระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีคาระหวาง 67.9-88.5 เดซิเบลเอ ดังนั้นเม่ือเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับ
มาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540   
พบวา ทุกคาที่ตรวจวัดได มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด      
ที่กําหนดไวไมเกิน 70 และ 115 เดซิเบลเอ ตามลําดับ 

2.3 ความสั่นสะเทือน  

 ผลการตรวจวัดความสั ่นสะเทือนจํานวน  4 จุด  ในชวงเดือนมกราคม -มิถุนายน  2562   
พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานควบคุมความส่ันสะเทือน ซึ่งกําหนดไวในรูปของความสัมพันธระหวางคา
ความเร็วอนุภาคกับคาความถี่ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความส่ันสะเทือนจากการทําเหมืองหิน (พ.ศ. 2548) 

2.4 คุณภาพน้ํา  

 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดิน ในเดือนพฤษภาคม 2562 จํานวน 6 จุด พบวา คุณภาพน้ําจาก
แหลงน้ําดังกลาวมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน  ประเภทที่ 3 ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537)  

ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าใตดิน ในเดือนพฤษภาคม 2562 จํานวน 5 จุด พบวาคุณภาพน้ําอยูใน
เกณฑกําหนดที่เหมาะสมของมาตรฐานนํ้าบาดาลท่ีใชบริโภค ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ.2542)  

2.5 ทรัพยากรชีวภาพบนบก 

  การสํารวจสัตวปาบริเวณพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่โดยรอบตามหลักวิชาการโดยผูเชี่ยวชาญดานสัตวปา 
ยังไมไดดําเนินการเนื่องจากมาตรการฯ กําหนดใหตรวจวัดทุก 5 ป ซึ่งผลการสํารวจลาสุดไดมีการศึกษาไวใน
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) เมื่อป 2558 (รายละเอียดผลการศึกษาแสดงใน
ราย ง านการ วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม รายงานฉบับสมบูรณ  เลม 1/2 โครงการเหมืองแรหินปูน                    

เพ่ืออุตสาหกรรมเคมี , กุมภาพันธ 2559 หนาท่ี 354-372)  

2.6 อาชีวอนามัย   

 การตรวจสุขภาพของพนักงาน 

 การตรวจสุขภาพของพนักงานเหมืองหินปูนแมเมาะประจําป 2562 จะดําเนินการในชวง                
วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 และจะนําเสนอในรายงานฉบับกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 
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การตรวจสุขภาพประชาชน 

การตรวจสุขภาพประชาชนจะดําเนินการในชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 และจะนําเสนอใน
รายงานฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
จําแนกตามลักษณะและระดับความรุนแรงของการประสบอันตราย รวมทั้งวิเคราะหสาเหตุและเสนอ

มาตรการและแนวทางปองกัน สําหรับการบันทึกสถิติอุบัติเหตุในชวงระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 
พบวา มีอุบัติเหตุรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เปนอุบัติเหตุดานเครื่องจักร โดยมีความรุนแรงระดับ B คือ คาเสียหาย
ตั้งแต 100,000-500,000 บาท โดยในชวงระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ไมมีอุบัติเหตุดานบุคคล 
และยานพาหนะ 

2.7 การคมนาคม 

 เหมืองหินปูนแมเมาะไดมีการติดตามตรวจสอบสภาพเสนทางขนสงแรใหสามารถใชงานไดดีอยูเสมอ 
กรณีที่พบการชํารุดจะรีบซอมแซมทันที นอกจากนี้ไดมีการติดตั้งปายสัญญาณจราจรและดูแลบํารุงรักษาให
ปายดังกลาวมีสภาพดีอยูเสมอ เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุภายในพ้ืนที่โครงการ 

2.8 คุณคาตอคุณภาพชีวิต 

 การสํารวจความคิดเห็น ทัศนคติ และชีวิตความเปนอยู (คุณภาพชีวิต) ของประชาชนในชุมชน 
โดยรอบพ้ืนที่โครงการเหมืองแรหินปูน จะดําเนินการในชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 และจะนําเสนอ
ในรายงานฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

2.9 ประวัติศาสตร โบราณคดี และโบราณสถาน  

 การติดตามตรวจสอบผลกระทบตอแหลงโบราณคดีบริเวณถ้ําชางเผือกและดอยผาตูบ โดยสํานัก
ศิลปากรท่ี 7 เชียงใหม คร้ังที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือทําการติดตามและตรวจสอบ
สภาพของผนังถ้ําในบริเวณที่พบภาพเขียนสีวามีการแตกราวแตกตางจากเดิมมากนอยเพียงใด พบวา แหลง
โบราณคดีถ้ําชางเผือกและดอยผาตูบ ยังคงสภาพเดิมโดยไมปรากฏรองรอยผลกระทบจากการดําเนินกิจกรรมของ
เหมืองหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมเคมี สําหรับการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2562 เจาหนาสํานักศิลปากรท่ี 7 เชียงใหม 
ไดเขาทําการตรวจสอบเม่ือวันที่ 18 กรกฎาคม 2562  โดยผลการตรวจสอบและรายงานติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบตอแหลงโบราณคดีบริเวณถํ้าชางเผือกและดอยผาตูบจะนําเสนอในรายงานฉบับตอไป 
 

 

 

 

 

 


