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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม การทําเหมืองแรหินปูนสําหรับโรงไฟฟาแมเมาะ ซึ่งไดรวม 2 ประทานบัตร 
ไดแก ประทานบัตรหมายเลข 27486/14818 คําขอประทานบัตรท่ี 68/2534 และประทานบัตรหมายเลข 
30481/16050 คําขอประทานบัตรที่ 9/2551 และผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม โรงแตงแร ของเหมืองหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมเคมี ที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร  
(กพร. ) กําหนดเพิ่มเติมใหปฏิบัติตาม  ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560 จัดทํารายงานโดย
ฝายส่ิงแวดลอมโครงการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เพ่ือนําเสนอตอสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) สําหรับผลการดําเนินงานตามมาตรการดังกลาวระหวางเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2560 สรุปไดดังน้ี  
1. การปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

เหมืองแมเมาะ กฟผ. ไดดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมอยาง
ครบถวนทั้งดานคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ําผิวดิน และคุณภาพน้ําใตดิน 

2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 
  2.1. คุณภาพอากาศ  

 2.1.1 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2560 โดยตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) 
จํานวน 4 สถานี พบวาคาเฉล่ียฝุนละอองรวม ในคาบเวลา 24 ชั่วโมง มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547)     
ซึ่งกําหนดใหมีคาไมเกิน 330 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ทุกสถานี โดยมีคาระหวาง 85-206 ไมโครกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร สําหรับฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน ในคาบเวลา 24 ชั่วโมง มีคาระหวาง 31-134 
ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งมีคาเกินเกณฑมาตรฐานฯ (มาตรฐานกําหนดใหไมเกิน 120 ไมโครกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร) โดยคาทีเ่กินเกณฑมาตรฐานฯพบท่ีถ้ําชางเผือกเพียงจุดเดียว ซึ่งเปนจุดท่ีตรวจวัดเพ่ิมเติมของ 
กพร.ทั้งนี้เนื่องจากผลกระทบการเผาในท่ีโลงเพื่อเตรียมพื้นท่ีในการทําเกษตร และในชวงดังกลาวอยูในฤดูแลง 
ซึ่งอากาศจะแหง มีลมกรรโชกทําใหงายตอการฟุงกระจายของฝุน 
 2.1.2 ผลการตรวจวัดความเขมของฝุนละอองในรูปความทึบแสงบริเวณแหลงกําเนิดฝุนในโรงโมหิน 
ในชวงระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560 พบวาคาความทึบแสงมีคาระหวางรอยละ 0.02-4.23 ซึ่งอยูใน
เกณฑมาตรฐานควบคุมการปลอยฝุนละอองจากโรงโม บด หรือยอยหิน ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2539) ที่กําหนดไวใหไมเกินรอยละ 20  

2.2 ระดับเสียง    
 ตรวจวัดระดับเสียงจํานวน 4 สถานี ระยะเวลา 3 วันตอเนื่อง ที่บานขวงมวง บานแมจาง และสํานัก
สงฆถ้ําอินทรเนรมิต และถํ้าชางเผือก ในชวงเดือนมีนาคม 2560 โดยมีผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ียในรอบ 
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24 ชั่วโมง (Leq24hr) มีคาอยูในชวง 45.3-55.1 เดซิเบลเอ ตามลําดับ คาระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีคาอยูในชวง 
70.8-94.2 เดซิเบลเอ ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 พบวา ทุกคาท่ีตรวจวัดได มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน
ระดับเสียงเฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด ที่กําหนดไวไมเกิน 70 และ 115 เดซิเบลเอ ตามลําดับ 

2.3 ความส่ันสะเทือน  

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนจํานวน 3 สถานี สํานักสงฆถ้ําอินทรเนรมิตและแนวสายสงไฟฟา 
และเพ่ิมความถ่ีตรวจวัดบริเวณถ้ําชางเผือก โดยดําเนินการตรวจวัดทุกเดือน พบวามีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน
ควบคุมความสั่นสะเทือน ซึ่งกําหนดไวในรูปของความสัมพันธระหวางคาความเร็วอนุภาคกับคาความถี่  ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือนจากการทําเหมืองหิน (พ.ศ. 2548) 

2.4 คุณภาพน้ํา  
ตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดิน ในเดือนพฤษภาคม 2560 บริเวณหวยนา หวยดง และหวยแมจาง พบวา

คุณภาพนํ้าจากแหลงน้ําดังกลาวมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ประเภทที่ 3 ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที ่8 (พ.ศ.2537)  

คุณภาพน้ําใตดิน ในเดือนพฤษภาคม 2560 บริเวณบอบาดาลบานแมจาง และบานขวงมวง พบวา
คุณภาพนํ้าอยูในเกณฑกําหนดที่เหมาะสมของมาตรฐานนํ้าบาดาลที่ใชบริโภค ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที ่12 (พ.ศ.2542)  

2.5 ดานสาธารณสุข 

 ออกหนวยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพของประชาชน จํานวน 2 ชุมชน ไดแก ประชาชนบาน
แมจาง (หมูที่ 1) และประชาชนบานขวงมวง (หมูที่ 8) เพ่ือตรวจโรคทั่วไป และโรคทางเดินหายใจท่ีเฝาระวัง
เปนพิเศษ ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมกําหนด โดยดําเนินการตรวจสุขภาพประชาชน 
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ และ 4 เมษายน 2560 มีผูเขามารับบริการตรวจโรคทั่วไปจํานวน 154 ราย ซึ่งผลการ
ตรวจโรคทางเดินหายใจ พบวาประชาชนสวนใหญมีผลการตรวจปกตผิานเกณฑท่ีกําหนด  

 2.6 อาชีวอนามัย   
การตรวจสุขภาพของพนักงานเหมืองหินปูนแมเมาะประจําป 2560 จะดําเนินการตรวจในชวง

ระหวางเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560 เพ่ือตรวจสุขภาพและสมรรถภาพรางกายของพนักงานบริษัท 
โลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแรและกอสราง จํากัด ซึ่งผลการตรวจสุขภาพและตรวจสอบสมรรถภาพ
รางกายจะรายงานในฉบับเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560  

2.7 การคมนาคม 

เหมืองหินปูนแมเมาะไดมีการติดตามตรวจสอบสภาพเสนทางขนสงแรใหสามารถใชงานไดดีอยูเสมอ 
กรณีที่พบการชํารุดจะรีบซอมแซมทันที นอกจากนี้ไดมีการติดตั้งปายสัญญาณจราจรและดูแลบํารุงรักษาให
ปายดังกลาวมีสภาพดีอยูเสมอ เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุภายในพ้ืนที่โครงการ 
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2.8 การมีสวนรวมของประชาชน 
การติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานของโครงการ โดยการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่

อาศัยอยูบริเวณใกลเคียง จํานวน 2 ชุมชน ไดแก บานขวงมวง (หมูที่ 8) และบานแมจาง (หมูที่ 1) โดย
กําหนดใหดําเนินการ 2 ปตอ 1 คร้ัง โดยผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนครั้งลาสุดไดนําเสนอไวใน
รายงานฯ ฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2559 สําหรับการสํารวจความคิดเห็นครั้งตอไปจะดําเนินการใน
ในชวงกรกฎาคม-ธันวาคม 2560  

2.9 ประวัติศาสตรและโบราณคดี  
ผลการตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมทางประวัติศาสตรและโบราณคดี ของแหลงโบราณคดีถ้ํา

ชางเผือก ดอยผาตูบ 1  ดอยผาตูบ 2 และดอยผาตูบ 3 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 พบวา  
2.9.1 แหลงโบราณคดีถ้ําชางเผือกยังคงสภาพเดิม พบเพียงรองรอยการเจาะพื้นปูนเพิ่มเติมจากการขุด

คนทางโบราณคดี ภายใตโครงการศึกษาแหลงโบราณคดีในพื้นที่อําเภอ แมเมาะ จังหวัดลําปาง ประจําป 
2557-2559  

2.9.2 แหลงโบราณคดีดอยผาตูบ 1 จากการตรวจสอบเบื้องตนไมพบรองรอยการเสียหายเพิ่มเติม ซึ่งทาง 
กฟผ. เหมืองแมเมาะ กรมศิลปากร และสํานักอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 3 เชียงใหม รวมกัน
ตรวจสอบอีกคร้ัง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 สรุปผลวาความเสียหายดังกลาวมิไดเกี่ยวของกับ
แรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดทําเหมืองแตอยางใด แตเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นจากการผุกรอนของหินปูน
ตามธรรมชาติ เนื่องจากจุดที่หินปูนหลุดรวงลงมา มีคราบสนิมและราดํา ซึ่งแสดงวารอยแตกบริเวณดังกลาว 
เปนรองรอยท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยไมพบรองรอยแรงกระทําจากภายนอกแตอยางใด 

2.9.3 แหลงโบราณคดีดอยผาตูบ 2 ภาพเขียนสียังคงสภาพเดิม ไมเสียหาย จากกรณีที่หินปูนในบริเวณ
ใกลเคียงลง เบื้องตนยังไมสามารถยืนยันถึงสาเหตุที่กอนหินปูนหลุดลงมาได 

2.9.4 แหลงโบราณคดีดอยผาตูบ 3 ภาพสวนใหญไมชัดเจนวาเปนรูปอะไร โดยเบื้องตนนับจํานวน
ภาพเขียนสีไดอยางนอย 6 ภาพ สภาพหนาผาคอนขางขรุขระและปรากฏรอยกะเทาะตามธรรมชาติเปนรอย
ยาว แตไมปรากฏรองรอยท่ีเกิดจากกิจกรรมโดยมนุษย 

 




