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    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 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 จัดทํารายงานโดย
ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เพ่ือนําเสนอตอกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร สํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร เขต 3 จังหวัดเชียงใหม 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมจังหวัด เชียงใหม  และสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) สําหรับผลการดําเนินงานตามมาตรการดังกลาวระหวางเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2562สรุปไดดังนี้  

1. การปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

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

2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

  2.1. คุณภาพอากาศ  

   2.1.1 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองในบรรยากาศโดยท่ัวไป ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
2562 โดยตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10)        
จํานวน 5 จุด พบวา คาเฉลี่ยฝุนละอองรวม (TSP) ในคาบเวลา 24 ชั่วโมง มีคาระหวาง 13-106 ไมโครกรัม
ตอลูกบาศกเมตร ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ (มาตรฐานมีคาไมเกิน 330 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร)  สําหรับปริมาณฝุนละอองขนาด
ไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) พบวา มีคาระหวาง 7-53 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป (มาตรฐานมีคาไมเกิน 120 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร)  

   2.1.2 ผลการตรวจวัดความเขมของฝุนละอองในรูปความทึบแสงบริเวณแหลงกําเนิดฝุนในโรงโมหิน 
ในชวงระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 พบวา คาความทึบแสงมีคาระหวางรอยละ 0.02-9.87 อยูในเกณฑ
มาตรฐานควบคุมการปลอยฝุนละอองจากโรงโม บด หรือยอยหิน ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม (พ.ศ. 2539) ที่กําหนดไวใหไมเกินรอยละ 20  
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2.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป    

 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป จํานวน 4 จุด  ระยะเวลา 3 วันตอเนื่อง ในชวงเดือน     
พฤศจิกายน 2562 โดยมีผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24hr)  มีคาระหวาง 40.3-52.6       
เดซิเบลเอ คาระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีคาระหวาง 65.2-96.1 เดซิเบลเอ ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบผลการ
ตรวจวัดกับมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 
2540   พบวา ทุกคาที่ตรวจวัดได มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง และระดับ
เสียงสูงสุดที่กําหนดไวไมเกิน 70 และ 115 เดซิเบลเอ ตามลําดับ 

2.3 ความส่ันสะเทือน  

 ผลการตรวจวัดความสั ่นสะเทือนจํานวน  4 จุด  ในชวงเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2562   
พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานควบคุมความสั่นสะเทือน ซึ่งกําหนดไวในรูปของความสัมพันธระหวางคา
ความเร็วอนุภาคกับคาความถี่ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความส่ันสะเทือนจากการทําเหมืองหิน (พ.ศ. 2548) 

2.4 คุณภาพน้ํา  

 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน ในเดือนตุลาคม 2562 จํานวน 6 จุด พบวา คุณภาพน้ําจาก   
แหลงน้ําดังกลาวมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน  ประเภทที่ 3 ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที ่8 (พ.ศ.2537)  

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดิน ในเดือนตุลาคม 2562 จํานวน 5 จุด พบวามีดัชนีคุณภาพน้ําใตดิน
บางคาสูงเกินคามาตรฐานท่ีกําหนดไว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 พ.ศ.2542 และเกณฑ
อนุโลมสูงสุด ไดแก คาความกระดางทั้งหมด พบที่ บานแมจาง และบานสบเมาะ คาความขุนที่บานขวงมวง 
และปริมาณเหล็กที่บานขวงมวงนั้น คาดวามีสาเหตุจากตามธรรมชาติของลักษณะทางธรณีวิทยาแตละแหง 
เม่ือมีฝนตก น้ําจะไหลแทรกซึมผานชั้นดินและชั้นหิน เกิดการชะลางแรธาตุและโลหะหนักใหละลายปนอยูใน
บอนํ้าบาดาล ซึ่งจะมีปริมาณมากนอยแตกตางกันไป โดยพบวา ผลการตรวจวัดที่ผานมาของชุมชนดังกลาวมี
ดัชนีคุณภาพนํ้าไมเกินคามาตรฐานและเกณฑอนุโลมสูงสุด 

2.5 ทรัพยากรชีวภาพบนบก 

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

เพ่ืออุตสาหกรรมเคมี , กุมภาพันธ 2559 หนาที่ 354-372)  
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2.6 อาชีวอนามัย   

 การตรวจสุขภาพของพนักงาน 

 การตรวจสุขภาพของพนั กงาน เห มืองหิ นปูนแม เมาะประจํ าป  2562 ได ดํ า เนิ นการใน                
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ไดแก ตรวจรางกายทั่วไปโดยแพทย ตรวจภาพถายรังสีปอด (ฟลมใหญ) ตรวจ
ความสมบูรณของเม็ดเลือด ตรวจไขมันในเลือด ตรวจการทํางานของไต และตรวจสารเสพติดในปสสาวะ  
และตรวจสุขภาพตามความเส่ียงของพนักงาน ไดแก ตรวจสมรรถภาพปอด ตรวจสมรรถภาพการไดยิน และ
ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น ของพนักงาน บริษัท โลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแรและกอสราง จํากัด โดยได
รายงานผลการตรวจวัดในรายงานฯ ประจําเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 (ภาคผนวก จ.-3) 

การตรวจสุขภาพประชาชน 

โรงพยาบาลแมเมาะ ทําการตรวจสุขภาพประชาชนบานแมจาง บานขวงมวง และบานหวยคิง เมื่อวันที่ 
22-23 ธันวาคม 2562 ณ . อาคารอเนกประสงคบานขวงมวง และวัดหวยคิง โดยผลการตรวจสุขภาพ
ประชาชนจะนํามาเสนอในรายงานฉบับเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2563 

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
จําแนกตามลักษณะและระดับความรุนแรงของการประสบอันตราย รวมทั้งวิเคราะหสาเหตุและเสนอ

มาตรการและแนวทางปองกัน สําหรับการบันทึกสถิติอุบัติเหตุในชวงระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 
พบวา ไมมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน ทั้งดานทรัพยสินและเครื่องจักร บุคคล และยานพาหนะ 

2.7 การคมนาคม 

 เหมืองหินปูนแมเมาะไดมีการติดตามตรวจสอบสภาพเสนทางขนสงแรใหสามารถใชงานไดดีอยูเสมอ 
กรณีที่พบการชํารุดจะรีบซอมแซมทันที นอกจากนี้ไดมีการติดตั้งปายสัญญาณจราจรและดูแลบํารุงรักษาให
ปายดังกลาวมีสภาพดีอยูเสมอ เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุภายในพ้ืนที่โครงการ 

2.8 คุณคาตอคุณภาพชีวิต 

 ดําเนินการสํารวจความคิดเห็น ทัศนคติ และชีวิตความเปนอยู (คุณภาพชีวิต) ของประชาชนใน
ชุมชน โดยรอบพ้ืนที่โครงการเหมืองแรหินปูน ซึ่งเปนการดําเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ที่ระบุไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการ ที่กําหนดให สํารวจการ
เปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม ความคิดเห็นตอการดําเนินงานของโครงการ และขอเสนอแนะของ
ประชาชน ปละ 1 ครั้ง โดยในป 2562 ไดดําเนินการสํารวจเม่ือวันที่ 23-27 กันยายน 2562 จํานวน 8 ชุมชน 
โดยมีจํานวนครัวเรือนทั้งส้ิน 3,547 ครัวเรือน 

 ผลสรุปโดยรวมของแนวโนมทัศนคติทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานมิตรภาพ ดานความจริงใจและความ
ไววางใจ ดานการรับรูประโยชนจากกิจกรรมการทําเหมืองแมเมาะและกิจกรรมที่เกี่ยวของ ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และความเปนอยู และดานสิ่งแวดลอมในภาพรวม ของผูนําชุมชน กลุมพ้ืนที่ออนไหว และ
ประชาชนในชุมชนรอบพ้ืนที่โครงการเหมืองแรหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมเคมีฯ พบวา เปนไปในทิศทางบวก   
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โดยสวนใหญมีคาอัตรารอยละระหวาง รอยละ 75 ถึงเกินคาอัตรารอยละ 90 จึงสรุปผลการวิเคราะหทัศนคติ
ของประชาชนในชุมชนรอบพ้ืนที่โครงการเหมืองแรหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมเคมีฯ ของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทยใหอยูในระดับดี   

2.9 ประวัติศาสตร โบราณคดี และโบราณสถาน  

 การติดตามตรวจสอบผลกระทบตอแหลงโบราณคดีบริเวณถ้ําชางเผือกและดอยผาตูบ โดยสํานัก
ศิลปากรที่ 7 เชียงใหม โดยคร้ังที่ 1 เจาหนาที่ไดตรวจสอบเม่ือวันที่  18 กรกฎาคม 2562 และครั้งที่ 2 
ตรวจสอบเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เพ่ือทําการติดตามและตรวจสอบสภาพของผนังถ้ําในบริเวณที่พบ
ภาพเขียนสีวามีการแตกราวแตกตางจากเดิมมากนอยเพียงใด พบวา แหลงโบราณคดีถ้ําชางเผือกและ              
ดอยผาตูบ ยังคงสภาพเดิมโดยไมปรากฏรองรอยผลกระทบจากการดําเนินกิจกรรมของเหมืองหินปูนเพ่ือ
อุตสาหกรรมเคม ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


