








รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โครงการเหมืองแรหินปูนสําหรับโรงไฟฟาแมเมาะ 
 

1.ชื่อโครงการ   เหมืองแรหินปูนสําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนแมเมาะประทานบัตรหมายเลขท่ี 27486/16309      
                    และ 30481/16050 

   ชื่อเดิมโครงการกอนมีการเปลี่ยนแปลง (ถามี)  
-  เหมืองแรหินปูนสําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนแมเมาะประทานบัตรหมายเลขท่ี 27486/14848  
-  เหมืองแรหินปูนสําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนแมเมาะประทานบัตรหมายเลขท่ี 27486/14848 และ  
   30481/16050 

2. สถานที่ตั้ง     ตําบลนาสัก อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 
3. ชื่อเจาของโครงการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
4. สถานที่ติดตอ  53 หมู 2 ถนนจรัญสนิทวงศ  ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 

                 โทรศัพท 02-436-60865  โทรสาร  02-436-60890 

                  e-mail : Thanita.muenwichit@egat.co.th 

5. จัดทําโดย  ฝายส่ิงแวดลอมโครงการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

6. โครงการไดรับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม เม่ือ   
     -  เหมืองแรหินปูนสําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนแมเมาะประทานบัตรหมายเลขท่ี 27486/14848 ไดรับ    
       ความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม เมื่อ 16 พฤษภาคม 2537 

- เหมืองแรหินปูนสําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนแมเมาะประทานบัตรหมายเลขท่ี 30481/16050 ไดรับ  
ความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม เมื่อ วันที่ 26 ตุลาคม 2553 

- เหมืองแรหินปูนสําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนแมเมาะประทานบัตรหมายเลขท่ี 27486/16309 ไดรับ
ความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2558 

7. โครงการไดนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ครั้งสุดทายเม่ือ  28 มกราคม 2563 

8. ใบอนุญาตตางๆ ของโครงการ 
- ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงาน (รง.4) ทะเบียนโรงงานเลขที่         -                 
- ใบอนุญาตผลิตไฟฟา เลขท่ี           -           

9. รายละเอียดโครงการ  
ลักษณะ/ประเภทโครงการ   
การทําเหมืองแรหินปูนสําหรับโรงไฟฟาแมเมาะ ประกอบดวย 2 ประทานบัตร ไดแก แปลงประทานบัตรที่ 
27486/16309 รวมแผนผังเดียวกันกับแปลงประทานบัตรที่ 30481/16050     

 



   ขนาดพ้ืนที่โครงการ/ระยะทาง  
- 284 ไร 0 งาน 78 ตารางวา (ประทานบัตรหมายเลขที่ 27486/16309) 
- 203 ไร 2 งาน 24 ตารางวา  (ประทานบัตรหมายเลขที่ 30481/16050) 
   มีเนื้อท่ีรวมท้ังหมด 487 ไร 3 งาน 2 ตารางวา 

กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป) 
   การบําบัดน้ําเสีย  การทําเหมืองของโครงการ จะไมมีการใชน้ําในกระบวนการลางแรแตอยางใด แตมี

การใชน้ําเพียงเพ่ือควบคุมการฟุงกระจายของฝุนละอองในกระบวนการแตงแรเทานั้น และใชเพ่ือฉีดพรมปองกัน
การฟุงกระจายของฝุนละอองในบริเวณหนาเหมือง โดยน้ําจะมาจากบอกักเก็บในพ้ืนที่โครงการ และน้ําไมมีการ
ระบายออกนอกพ้ืนที่โครงการ 

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  กําหนดระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานของพนักงานทุก
คน และจัดการประชุมเจาหนาที่ความปลอดภัย เจาหนาที่ความปลอดภัย กฟผ. เหมืองแมเมาะ กับ เจาหนาที่
ความปลอดภัย บริษัทผูรับจาง กฟผ. โดยเนนย้ําเรื่องกฎความปลอดภัยของเหมืองแมเมาะ เพ่ือนําไปปฏิบัติ
อยางเครงครัด   

 การจัดการขยะมูลฝอย/กากของเสีย  ไมมีกากของเสียหรือมูลฝอยเกิดขึ้นจากการทําเหมือง 
 อ่ืนๆ    เปลือกดินและหินที่ขุดไดจากการทําเหมืองสวนใหญ จะนําไปใชในการพัฒนาการทําเหมือง 

เชน ทําถนนขนสง ปรับถมพ้ืนที่ และปรับปรุงถมฟนฟูสภาพบอเหมือง 
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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 2563 จัดทํารายงานโดย
ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เพ่ือนําเสนอตอกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร สํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร เขต 3 จังหวัดเชียงใหม 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมจังหวัด เชียงใหม  และสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) สําหรับผลการดําเนินงานตามมาตรการดังกลาวระหวางเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2563 สรุปไดดังนี้  

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 
2563 โดยตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10)        
จํานวน 5 จุด พบวา คาเฉล่ียฝุนละอองรวม (TSP) ในคาบเวลา 24 ชั่วโมง มีคาระหวาง 11-171 ไมโครกรัม
ตอลูกบาศกเมตร ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ (มาตรฐานมีคาไมเกิน 330 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร)  สําหรับปริมาณฝุนละอองขนาด
ไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) พบวา มีคาระหวาง 8-119 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งอยูในเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป (มาตรฐานมีคาไมเกิน 120 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร)  

   2.1.2 ผลการตรวจวัดความเขมของฝุนละอองในรูปความทึบแสงบริเวณแหลงกําเนิดฝุนในโรงโมหิน 
ในชวงระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 พบวา คาความทึบแสงมีคาระหวางรอยละ 0.02-7.36 อยูในเกณฑ
มาตรฐานควบคุมการปลอยฝุนละอองจากโรงโม บด หรือยอยหิน ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2539) ที่กําหนดไวใหไมเกินรอยละ 20  
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                         II ฝายส่ิงแวดลอมโครงการ  

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

2.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป    

 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป จํานวน 4 จุด  ระยะเวลา 3 วันตอเนื่อง ในชวงเดือน                
มีนาคม 2563 โดยมีผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24hr)  มีคาระหวาง 44.6-55.7 เดซิเบลเอ 
คาระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีคาระหวาง 64.8-80.7 เดซิเบลเอ ดังนั้นเม่ือเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับ
มาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 15 พ.ศ. 2540   
พบวา ทุกคาที่ตรวจวัดได มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่
กําหนดไวไมเกิน 70 และ 115 เดซิเบลเอ ตามลําดับ 

2.3 ความสั่นสะเทือน  

 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนจํานวน  4 จุด  ในชวงเดือนมกราคม -มิถุนายน  2563   
พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานควบคุมความส่ันสะเทือน ซึ่งกําหนดไวในรูปของความสัมพันธระหวางคา
ความเร็วอนุภาคกับคาความถี่ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความส่ันสะเทือนจากการทําเหมืองหิน (พ.ศ. 2548) 

2.4 คุณภาพน้ํา  

 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน ในเดือนเมษายน 2563 จํานวน 6 จุด พบวา คุณภาพน้ําจาก   
แหลงน้ําดังกลาวมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน  ประเภทที่ 3 ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537)  

ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าใตดิน ในเดือนเมษายน 2563 จํานวน 5 จุด พบวาดัชนีคุณภาพนํ้าใตดิน
ทุกคาอยูในเกณฑมาตรฐานทีก่ําหนดไว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2542 และเกณฑ
อนุโลมสูงสุด  

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 หนาที่ 354-372)  
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การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

2.6 อาชีวอนามัย   

 การตรวจสุขภาพของพนักงาน 

 การตรวจสุขภาพของพนักงานเหมืองหินปูนแมเมาะประจําป 2563 จะดําเนินการในชวงครึ่งปหลัง  

การตรวจสุขภาพประชาชน 

การตรวจสุขภาพประชาชนบานแมจาง บานขวงมวง และบานหวยคิง จะดําเนินการในชวงครึ่งปหลัง  

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
จําแนกตามลักษณะและระดับความรุนแรงของการประสบอันตราย รวมทั้งวิเคราะหสาเหตุและเสนอ

มาตรการและแนวทางปองกัน สําหรับการบันทึกสถิติอุบัติเหตุในชวงระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 
พบวา มีอุบัติเหตุทางดานทรัพยสิน เครื่องจักร ระดับความรุนแรง C คือ คาเสียหายไมเกิน 100,000 บาท 
เกิดข้ึนจํานวน 2 ครั้ง โดยไมมีอุบัติเหตุทางดานบุคคล และยานพาหนะเกิดขึ้น 

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 2563 จะดําเนินการในชวงครึ่งปหลัง 

2.9 ประวัติศาสตร โบราณคดี และโบราณสถาน  

 การติดตามตรวจสอบผลกระทบตอแหลงโบราณคดีบริเวณถ้ําชางเผือกและดอยผาตูบ โดยสํานัก
ศิลปากรท่ี 7 เชียงใหม เพ่ือทําการติดตามและตรวจสอบสภาพของผนังถ้ําในบริเวณที่พบภาพเขียนสีวามีการ
แตกราวแตกตางจากเดิมมากนอยเพียงใด โดยการถายภาพผนังถ้ําบริเวณที่มี การแตกราวปจจุบันเพ่ือใช
เปรียบเทียบดําเนินการปละ 2 ครั้ง โดยการติดตามตรวจสอบในคร้ังที่ 1 ประจําป 2563 ทางการไฟฟาฝาย
ผลิตไดสงหนังสือขอความอนุเคราะหทางกรมศิลปากรท่ี 7 เชียงใหม ใหเขาตรวจสอบเปนที่เรียบรอย และ
เจาหนาที่กรมศิลปากรจะเขาทําการตรวจสอบในเดือนกรกฎาคม และผลการตรวจสอบจะนําเสนอในรายงาน
ฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 

 

 


