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    บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม การทําเหมืองแรหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมเคมีซึ่งไดรวม 2 ประทานบัตร ไดแก 
ประทานบัตรหมายเลข 27486/16309 คําขอประทานบัตรที ่ 11/2556 และประทานบัตรหมายเลข 
30481/16050 คําขอประทานบัตรที่ 9/2551 และผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม โรงแตงแร ของเหมืองแรหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมเคมี ที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ                 
การเหมืองแร (กพร.) กําหนดเพิ่มเติมใหปฏิบัติตาม ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 จัดทํา
รายงานโดยฝายสิ่งแวดลอมโครงการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เพ่ือนําเสนอตอกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร สํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร เขต 3          
จังหวัดเชียงใหม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม และสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) สําหรับผลการดําเนินงานตามมาตรการดังกลาวระหวางเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 สรุปไดดังนี้  

1. การปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

เหมืองแรหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมเคมีของ กฟผ. ไดดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอม รวมถึงไดดําเนินการปฏิบัติตามมาตรการของประทานบัตรที่ 27486/16309 รวม
แผนผังโครงการทําเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรท่ี 30481/16050 ในระยะเตรียมการ อยางครบถวน 

2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

  2.1. คุณภาพอากาศ  

   2.1.1 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองในบรรยากาศโดยท่ัวไป เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 
โดยตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10)        
จํานวน 5 จุด พบวา คาเฉลี่ยฝุนละอองรวม (TSP) ในคาบเวลา 24 ชั่วโมง มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ (มาตรฐานมีคาไมเกิน 330 
ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร)  สําหรับปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) มีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป (มาตรฐานมีคาไมเกิน 120 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร)  

   2.1.2 ผลการตรวจวัดความเขมของฝุนละอองในรูปความทึบแสงบริเวณแหลงกําเนิดฝุนในโรงโมหิน 
ในชวงระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานควบคุมการปลอยฝุนละอองจากโรงโม 
บด หรือยอยหิน ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2540) ที่กําหนดไวให
ไมเกินรอยละ 20  
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2.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป   

 การตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป  จํานวน  4 จุด  ระยะเวลา 3 วันตอเนื่ อ ง ระหวางวันที่                
13-15 พฤศจิกายน 2563 โดยผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24hr)  และระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานซ่ึงกําหนดไวไมเกิน 70 และ 115 เดซิเบลเอ ตามลําดับ ตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540    

2.3 ความสั่นสะเทือน  

 ผลการตรวจวัดความสั ่นสะเทือนจํานวน  4 จุด  ในชวงเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2563   
พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานควบคุมความส่ันสะเทือน ซึ่งกําหนดไวในรูปของความสัมพันธระหวางคา
ความเร็วอนุภาคกับคาความถี่ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความส่ันสะเทือนจากการทําเหมืองหิน (พ.ศ. 2548)  

2.4 คุณภาพน้ํา  

 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 จํานวน 6 จุด พบวา ดัชนีคุณภาพน้ําผิว
ดินทุกคา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ประเภทท่ี 3 ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537)  

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดิน ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 จํานวน 5 จุด พบวา ดัชนีคุณภาพน้ําใตดิน
ทุกคาอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 20         
(พ.ศ. 2543) 

2.5 ทรัพยากรชีวภาพบนบก 

  การสํารวจสัตวปาบริเวณพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่โดยรอบตามหลักวิชาการโดยผูเชี่ยวชาญดานสัตวปา 
ยังไมไดดําเนินการ ซึ่งจะดําเนินการในป 2564 เนื่องจากมาตรการฯ กําหนดใหตรวจวัดทุก 5 ป ซึ่งผลการ
สํารวจลาสุดไดมีการศึกษาไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) (รายละ เอีย ดผล
การศึกษาแสดงในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม รายงานฉบับสมบูรณ เลม 1/2 โครงการเหมือง
แรหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมเคมี, กุมภาพันธ 2559 หนาที่ 354-372)  
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2.6 อาชีวอนามัย   

 การตรวจสุขภาพของพนักงาน 

 การตรวจสุขภาพของพนักงานเหมือ งแรหินปูนแม เมาะประจําป  2563 ไดดําเนินการใน                
วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ไดแก ตรวจรางกายทั่วไปโดยแพทย ตรวจภาพถายรังสีปอด (ฟลมใหญ) ตรวจ
ความสมบูรณของเม็ดเลือด ตรวจไขมันในเลือด ตรวจการทํางานของไต และตรวจสารเสพติดในปสสาวะ  
และตรวจสุขภาพตามความเส่ียงของพนักงาน ไดแก ตรวจสมรรถภาพปอด ตรวจสมรรถภาพการไดยิน และ
ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น ของพนักงาน บริษัท โลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแรและกอสราง จํากัด               
โดยไดรายงานผลการตรวจวัดดัง (ภาคผนวก จ-3) 

การตรวจสุขภาพประชาชน 

การตรวจสุขภาพประชาชนบานแมจาง บานขวงมวง และบานหวยคิง ดําเนินการปละ 1 ครั้ง             
แตในป 2563 แตเนื่องจากสถานการณการการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือปองกันและลด
ความเสี่ยงในการแพรระบาดของโรค กฟผ.จึงเลื่อนการตรวจสุขภาพประชาชนออกไป จนกวาสถานการณจะ
คลี่คลาย 

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
จําแนกตามลักษณะและระดับความรุนแรงของการประสบอันตราย รวมทั้งวิเคราะหสาเหตุและเสนอ

มาตรการและแนวทางปองกัน สําหรับการบันทึกสถิติอุบัติเหตุในชวงระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 
พบวา มีอุบัติเหตุทางดานทรัพยสิน เครื่องจักร ระดับความรุนแรง C คือ คาเสียหายไมเกิน 100,000 บาท 
เกดิขึ้นจํานวน 1 ครั้ง โดยไมมีอุบัติเหตุทางดานบุคคล และยานพาหนะเกิดข้ึน 

2.7 การคมนาคม 

 เหมืองแรหินปูนแมเมาะไดมีการติดตามตรวจสอบสภาพเสนทางขนสงแรใหสามารถใชงานไดดีอยู
เสมอ กรณีที่พบการชํารุดจะรีบซอมแซมทันที นอกจากนี้ไดมีการติดตั้งปายสัญญาณจราจรและดูแ ล
บํารุงรักษาใหปายดังกลาวมีสภาพดีอยูเสมอ เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุภายในพ้ืนที่โครงการ 

2.8 คุณคาตอคุณภาพชีวติ 

 ดําเนินการสํารวจความคิดเห็น ทัศนคติ และชีวิตความเปนอยู (คุณภาพชีวิต) ของประชาชนใน
ชุมชน โดยรอบพ้ืนที่โครงการเหมืองแรหินปูน ซึ่งเปนการดําเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ที่ระบุไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการ ที่กําหนดให สํารวจการ
เปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม ความคิดเห็นตอการดําเนินงานของโครงการ และขอเสนอแนะของ
ประชาชน  ปละ 1 ครั้ง โดยในป  2563 ไดดําเนินการสํารวจเมื่อวันที่  24-29 พฤศจิกายน  2563                
จํานวน 8 ชุมชน โดยมีจํานวนตัวอยางท่ีสํารวจทั้งสิ้น 135 ตัวอยาง 



 
เหมืองแรหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมเคมี ประทานบัตรที่ 27486/16309 
รวมแผนผังโครงการทําเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 30481/16050                                               กรกฏาคม-ธันวาคม 2563   
         

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                         IV ฝายส่ิงแวดลอมโครงการ  

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

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

2.9 ประวัติศาสตร โบราณคดี และโบราณสถาน  

 การติดตามตรวจสอบผลกระทบตอแหลงโบราณคดีบริเวณถ้ําชางเผือกและดอยผาตูบ โดยสํานัก
ศิลปากรท่ี 7 เชียงใหม เพ่ือทําการติดตามและตรวจสอบสภาพของผนังถ้ําในบริเวณที่พบภาพเขียนสีวามีการ
แตกราวแตกตางจากเดิมมากนอยเพียงใด โดยการถายภาพผนังถ้ําบริเวณที่มีการแตกราวปจจุบันเพ่ือใช
เปรียบเทียบดําเนินการปละ 2 คร้ัง โดยการติดตามตรวจสอบในครั้งที่ 1 ประจําป 2563 พบวา แหลง
โบราณคดีถ้ําชางเผือก และดอยผาตูบ ยังคงสภาพเดิมโดยไมปรากฏรองรอยผลกระทบจากการดําเนิน
กิจกรรมของเหมืองแรหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมเคมี  และการติดตามตรวจสอบในครั้งท่ี 2 ประจําป 2563       
ทาง กฟผ. สงหนังสือขอความอนุเคราะหทางกรมศิลปากรที่ 7 เชียงใหม ใหเขาตรวจสอบเปนท่ีเรียบรอย     
แตเนื่องจากสถานการณการการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือปองกันและลดความเส่ียงใน
การแพรระบาดของโรค ทางกรมศิลปากรจึงขอเลื่อนการเขาตรวจสอบ และเมื่อสถานการณคลี่คลายจะเขา
ตรวจสอบ และ กฟผ.จะนําเสนอในรายงานฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


