
 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมการท าเหมืองแร่หินปูนส าหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
ประทานบัตรที่ 27486/16309 ร่วมแผนผังโครงการท าเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 30481/16050 และผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โรงแต่งแร่ ของเหมืองหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี                                                                                        กรกฎาคม -ธัน วาคม  2560                                                                     
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                        ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ  
                    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

VIII 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม การท าเหมืองแร่หินปูนส าหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งได้รวม 2 ประทานบัตร 
ได้แก่ ประทานบัตรหมายเลข 27486/16309 ค าขอประทานบัตรที่ 11/2556 และประทานบัตรหมายเลข 
30481/16050 ค าขอประทานบัตรที่ 9/2551 และผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โรงแต่งแร่ ของเหมืองหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมเคมี ที่กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ 
(กพร.) ก าหนดเพิ่มเติมให้ปฏิบัติตาม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 จัดท ารายงานโดย
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพ่ือน าเสนอต่อส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ส าหรับผลการด าเนินงานตามมาตรการดังกล่าวระหว่างเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 สรุปได้ดังนี   

1. การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เหมืองแม่เมาะ กฟผ. ได้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงได้
ด าเนินการปฏิบัติตามมาตรการของประทานบัตรที่ 27486/16309 ร่วมแผนผังโครงการท าเหมืองเดียวกันกับ
ประทานบัตรที่ 30481/16050 ในระยะเตรียมการ อย่างครบถ้วน 

2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

  2.1. คุณภาพอากาศ  

   2.1.1 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
2560 โดยตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 
จ านวน 5 จุด พบว่าค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองรวม ในคาบเวลา 24 ชั่วโมง และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
ในคาบเวลา 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่ก าหนดให้มีค่าไม่เกิน 330 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร และ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยทุกสถานีมีค่าระหว่าง 19-88 และ 2-48 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ 

   2.1.2 ผลการตรวจวัดความเข้มของฝุ่นละอองในรูปความทึบแสงบริเวณแหล่งก าเนิดฝุ่นในโรงโม่หิน 
ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 พบว่าค่าความทึบแสงมีค่าระหว่างร้อยละ 0.16-4.03 ซ่ึงอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานควบคุมการปล่อยฝุ่นละอองจากโรงโม่ บด หรือย่อยหิน ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2539) ที่ก าหนดไว้ให้ไม่เกินร้อยละ 20  

2.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป    

 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป จ านวน 4 จุด ระยะเวลา 3 วันต่อเนื่อง ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 
2560 โดยมีผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง (Leq24hr) มีค่าอยู่ในช่วง 40.5-45.8 เดซิเบลเอ 
ตามล าดับ ค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ในช่วง 74.1-97.0 เดซิเบลเอ ดังนั นเมื่อเปรียบเทียบผลการ
ตรวจวัดกับมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 
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2540 พบว่า ทุกค่าที่ตรวจวัดได้ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง และระดับเสียง
สูงสุด ที่ก าหนดไว้ไม่เกนิ 70 และ 115 เดซิเบลเอ ตามล าดับ 

2.3 ความสั่นสะเทือน  

 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนจ านวน 4 จุด พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมความ
สั่นสะเทือน ซึ่งก าหนดไว้ในรูปของความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเร็วอนุภาคกับค่าความถี่  ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน
จากการท าเหมืองหิน (พ.ศ. 2548) 

2.4 คุณภาพน  า  

 ผลการตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดิน ในเดือนตุลาคม 2560 จ านวน 6 จุด พบว่าคุณภาพน  าจากแหล่งน  า
ดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน  าในแหล่งน  าผิวดิน ประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537)  

ผลการตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดิน ในเดือนตุลาคม 2560 จ านวน 5 จุด พบว่าคุณภาพน  าอยู่ในเกณฑ์
ก าหนดที่เหมาะสมของมาตรฐานน  าบาดาลที่ใช้บริโภค ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2542)  

2.5 ทรัพยากรชีวภาพบนบก 

  การส ารวจสัตว์ป่าบริเวณพื นที่โครงการและพื นที่โดยรอบตามหลักวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์
ป่า ยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากมาตรการฯ ก าหนดให้ตรวจวัดทุก 5 ปี ซึ่งผลการส ารวจล่าสุดได้มีการศึกษาไว้
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เมื่อปี 2558 (รายละเอียดผลการศึกษาดัง รายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานฉบับสมบูรณ์ เล่ม 1/2 โครงการเหมืองแร่หินปูน เพ่ืออุตสาหกรรม
เคมี, กุมภาพันธ์ 2559 หน้าที่ 354-372)  

 2.6 อาชีวอนามัย   

 การตรวจสุขภาพของพนักงานเหมืองหินปูนแม่เมาะประจ าปี 2560 ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2560 ได้ตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายของพนักงานบริษัท โลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และ
ก่อสร้าง จ ากัด จ านวนทั งสิ น 76 ราย โดยศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลแม่เมาะ ผลการตรวจ
สุขภาพทั่วไป พบว่า พนักงานทั งหมดมีผลการตรวจรางกายทั่วไปปกติ ในส่วนผลการตรวจถ่ายรังสีปอด ปกติ
ร้อยละ 94 ส าหรับผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน มีความผิดปกติร้อยละ 51 ทั งนี แพทย์ได้ให้ค าแนะน า
แนวทางในการปฏิบัติและป้องกัน เช่น การใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังในการท างาน  

 การตรวจสุขภาพประชาชนหรือกิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน ประจ าปี 2560 ได้ด าเนินการ
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ. โรงเรียนบ้านแม่จาง ต าบลนาสัก อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง โดยมีผู้เข้ามา
รับบริการตรวจสุขภาพ จ านวน 135 คน โดยผลตรวจร่างการทั่วไปโดยแพทย์ และผลการตรวจภาพถ่ายรังสี
ปอด (ฟิล์มใหญ่) พบว่า ผลตรวจส่วนใหญ่ปกติ ส าหรับผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด มีผิดปกติคิด
เป็นร้อยละ 22.2 โดยความผิดปกติพบจากความเข้มข้นของเลือด ต่ ากว่าค่ามาตรฐานเล็กน้อย โดยดูจากผล
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ของจากค่า ฮีโมโกลบิน ความเข้มข้นของเลือด และขนาดของเม็ดเลือดแดงค่าต่ าสุดพบในชายอายุ 76 ปี ซึ่งไม่
พบความผิดปกติจากค่าอ่ืน หรือเป็นภาวะวิกฤติที่ต้องรักษาเร่งด่วน 

 สถิติการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน โดยจ าแนกตามลักษณะและระดับความรุนแรงของการ
ประสบอันตราย รวมทั งวิเคราะห์สาเหตุและเสนอมาตรการและแนวทางป้องกัน  ส าหรับการบันทึกสถิติ
อุบัติเหตุในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 พบว่า เกิดอุบัติเหตุรวมทั งสิ น 2 ครั ง ในจ านวนนี เป็น
อุบัติเหตุด้านบุคคลจ านวน 2 ครั ง โดยมีความรุนแรงระดับ B คือหยุดงาน 3-20 วัน จ านวน 1 ครั ง และความ
รุนแรงระดับ C คือ บาดเจ็บ หรือหยุดงานไม่เกิน 3 วัน นอกจากนี  โดยในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม -
ธันวาคม 2560 ไมม่ีอุบัติเหตุด้านทรัพย์สิน เครื่องจักร และอุบัติเหตุด้านยานพาหนะ 

2.7 การคมนาคม 

 เหมืองหินปูนแม่เมาะได้มีการติดตามตรวจสอบสภาพเส้นทางขนส่งแร่ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
กรณีที่พบการช ารุดจะรีบซ่อมแซมทันที นอกจากนี ได้มีการติดตั งป้ายสัญญาณจราจรและดูแลบ ารุงรักษาให้
ป้ายดังกล่าวมีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุภายในพื นที่โครงการ 

2.8 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

 การส ารวจความคิดเห็น ทัศนคติ และชีวิตความเป็นอยู่ (คุณภาพชีวิต) ของประชาชนในชุมชน 
โดยรอบพื นที่โครงการเหมืองแร่หินปูน เป็นการด าเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ซึ่งก าหนดให้ ส ารวจการเปลี่ยนแปลง
สภาพเศรษฐกิจ สังคม ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของโครงการ และข้อเสนอแนะของประชาชน ผู้น า
ชุมชน และกลุ่มพื นที่อ่อนไหว จ านวน 8 ชุมชน ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านหางฮุง  หมู่ที่ 6 บ้านห้วยคิง  หมู่ที่ 1 บ้าน
แม่จาง  หมู่ที่ 8 บ้านข่วงม่วง  หมู่ที่ 1 บ้านสบป้าด  หมู่ที่ 2 บ้านสบเติ๋น  หมู่ที่ 3 บ้านสวนป่าแม่จาง  และ
หมู่ที่ 6 บ้านปงต้นปิน 

 ซึ่งผลสรุปโดยรวมของแนวโน้มทัศนคติทั ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านมิตรภาพ ด้านความจริงใจและความ
ไว้วางใจ ด้านการรับรู้ประโยชน์จากกิจกรรมการท าเหมืองแม่เมาะและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ และด้านสิ่งแวดล้อมในภาพรวม ของผู้น าชุมชน กลุ่มพื นที่อ่อนไหว และ
ประชาชนในชุมชนรอบพื นที่โครงการเหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมเคมีฯ พบว่า เป็นไปในทิศทางบวก 
มีค่าอัตราร้อยละตั งแต่เกินร้อยละ 60 ซึ่งถือเป็นเกณฑ์ใช้ได้ถึงเกินค่าอัตราร้อยละ 90 โดยส่วนมากมีค่าอัตรา
ร้อยละระหว่าง ร้อยละ 75 ถึงเกินค่าอัตราร้อยละ 90 จึงสรุปผลการวิเคราะห์ทัศนคติของประชาชนในชุมชน
รอบพื นที่โครงการเหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมเคมีฯ (FGD1) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้
อยู่ในระดับด ี  

2.9 ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และโบราณสถาน  

 การติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อแหล่งโบราณคดีบริเวณถ  าช้างเผือกและดอยผาตูบ โดยส านัก
ศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ เพ่ือท าการติดตามและตรวจสอบสภาพของผนังถ  าในบริเวณที่พบภาพเขียนสีว่ามีการ
แตกร้าวแตกต่างจากเดิมมากน้อยเพียงใด โดยการถ่ายภาพผนังถ  าบริเวณที่มีการแตกร้าวปัจจุบันเพ่ือใช้
เปรียบเทียบด าเนินการปีละ 2 ครั ง ซึ่งเจ้าหน้าส านักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ได้เข้าท าการตรวจสอบเมื่อวันที่ 7 
ธันวาคม 2560 แต่ส าหรับผลการตรวจสอบสภาพในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 อยู่ระหว่าง
จัดท ารายงาน ซึ่งจะน าเสนอผลให้รายงานฉบับต่อไป 


