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รายงานฉบับหลัก 

(เลม 1/4)
การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง

ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) 

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-7

ท่ีตั้งโครงการ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ช่ือเจาของโครงการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

ท่ีอยูเจาของโครงการ เลขท่ี 53 หมู 2 ถนนจรัญสนิทวงศ ตําบลบางกรวย

อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

การมอบอํานาจ

(    )     เจาของโครงการการไดมอบอํานาจให

เปนผูดําเนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอํานาจท่ีแนบ

(  )   เจาของโครงการมิไดมีการมอบอํานาจแตอยางใด

กันยายน 2561
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทท่ี 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

บทที่ 7 

แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

7.1  บทนํา 

 โครงการโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

(กฟผ.) ตั้งอยูที่ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง โดยรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) ขนาด 600 เมกะวัตต ไดรับมติจากคณะกรรมการผูชํานาญการวา

รายงาน EHIA ของโครงการมีขอมูลเพียงพอสําหรับการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  

ตามหนังสือแจงผลการพิจารณาที่ ทส 1009.7/4547 ลงวันที่ 28 เมษายน 2557 และไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ตามหนังสือแจงมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ คร้ังที่ 3/2557 ที่ ทส 

(กก.วล.) 1005/309 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 ตอมา กฟผ. ไดมีหนังสือเพื่อแจงสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

กิจการพลังงาน (สกพ.) เร่ืองขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 

ที่ กฟผ. 9A2200/8651 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 โดยมีการขอเปลี่ยนแปลงในสวนของกําลังการผลิตสูงสุด 

จากเดิมที่ระบุไวในรายงาน จาก 600 เมกะวัตต เปน 655 เมกะวัตต และมีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของปริมาณ 

การใชถานหิน การใชหินปูน การใชน้ํา ปริมาณน้ําทิ้ง ปริมาณเถา ปริมาณยิปซัม และการระบายมลสารทาง

อากาศ ซึ่งคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ไดมีการหารือในประเด็นดังกลาวตอ สผ. โดยมีขอสรุปวา 

โครงการโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 เปนโครงการที่เขาขายการขยายโครงการ ดังหนังสือที่ 

สกพ. 5502/3111 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2559 ดังนั้น จึงตองดําเนินการศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ทั้งทาง 

ดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) ใหม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ที่ประกาศใหโครงการโรงไฟฟาถานหิน ที่มีขนาดกําลังผลิตตั้งแต 

100 เมกะวัตตข้ึนไป เปนโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ทั้งทางดาน

คุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตามบทบัญญัติมาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 (บังคับใชในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 

134 ตอนพิเศษ 228ง วันที่ 18 กันยายน 2560) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทาง 

ในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โดยไดกําหนดให 

การจัดทําและการพิจารณารายงานดังกลาวมีลักษณะเฉพาะแตกตางจากการพิจารณารายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ในโครงการหรือกิจการทั่วๆ ไป  

SBW/RP-ENV/P04125/Final Report/RT288_บทที่ 7 แผนปฏิบัตกิารดานส่ิงแวดลอม หนา 7-1 



การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทท่ี 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

 ดังนั้น กฟผ. จึงไดดําเนินการศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับ

โครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากร 

ธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) สําหรับโครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 

โดยใหครอบคลุมการประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนจากการขยายกําลังผลิต และทบทวนมาตรการดาน

สิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในประเด็นดังกลาว พรอมทั้งใหเสนอรายงานตอสํานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามเงื่อนไขที่กําหนดไวรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

อยางเครงครัด ดังนั้น กฟผ. จึงไดดําเนินการศึกษาจัดทํารายงานฯ เพื่อขอรับความเห็นชอบกอนดําเนินการตอไป 

 สําหรับขอมูลรายละเอียดโดยสังเขปของโครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ 

เคร่ืองที่ 4-7 เปนโรงไฟฟาพลังความรอนขนาดกําลังผลิตไฟฟาสงูสุดประมาณ 655 เมกะวัตต โดยมีกําลังการผลติ

ไฟฟาจริง 600 เมกะวัตต มีประสิทธิภาพประมาณรอยละ 37.79 และมีประสิทธิภาพเฉลี่ยตลอดอายุการใชงาน 

30 ป ประมาณรอยละ 37.03 มีขนาดพื้นที่ประมาณ 63 ไร ประกอบดวย 1) พื้นที่สําหรับผลิตกระแสไฟฟาและ

ลานไกไฟฟา (51 ไร) 2) พื้นที่สําหรับระบบสงและสถานไีฟฟา (6 ไร) 3) พื้นที่สําหรับผลิตน้ําใชในโรงไฟฟา (2 ไร) 

และ 4) พื้นที่สําหรับระบบน้ําหลอเย็น (4 ไร) โดยกระบวนการผลิตไฟฟาของโครงการจะใชพลังงานความรอน

จากการเผาไหมถานหินลิกไนตในการผลิตไอน้ําแรงดันเหนือวิกฤต โดยไอน้ําที่ไดจะถูกนําไปใชขับเคร่ืองผลิต

ไฟฟากังหันไอน้ํา (Steam Turbine Generator) เพื่อผลิตพลังงานไฟฟา ไอน้ําที่ผานการใชงานแลวจากเคร่ือง

กังหันไอน้ําจะถูกเปลี่ยนสภาพใหกลายเปนน้ําเพื่อนํากลับไปใชในกระบวนการผลิตไอน้ําอีกคร้ังหนึ่ง โดยผานไอน้ํา

เขาสูเคร่ืองควบแนน (Condenser) ซึ่งจะใชน้ําเปนตัวหลอเย็น น้ําหลอเย็นที่ออกจากเคร่ืองควบแนนที่มีอุณหภูมิ

สูงจะถูกทําใหเย็นลงโดยผานหอหลอเย็น (Cooling Tower) ไอเสียจากเคร่ืองผลิตไอน้ําจะถูกระบายออกทาง

ปลองระบายมลสารของโครงการหลังจากผานอุปกรณ SCR, ESP และ FGD ตามลําดับ สวนแหลงน้ําใชที่สําคัญ

ของโครงการ ไดแก อางเก็บน้ําแมจางและอางเก็บน้ําแมขาม มีปริมาณน้ําที่ตองการใช 37,852.8 ลูกบาศกเมตร

ตอวัน ซึ่งจะถูกนําไปใชในกิจกรรมตางๆ ของ โครงการ ไดแก น้ําใชสําหรับกิจกรรมภายในโรงไฟฟาประมาณ 

1,579.2 ลูกบาศกเมตรตอวัน น้ําใชในระบบหลอเย็นประมาณ 33,009.6 ลูกบาศกเมตรตอวัน (ออกแบบใหน้ํา

หมุนเวียนมีคาความเขมขนของสารละลายในน้ําหมุนเวียนตอความเขมขนของสารละลายในน้ําเติมไมเกิน 4 เทา 

หรือ Cycle of Concentration ไมเกิน 4) และน้ําใชในระบบกําจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซดประมาณ 3,264 

ลูกบาศกเมตรตอวัน ซึ่งจะตองมีการหมุนเวียนน้ําใชและปรับปรุงคุณภาพน้ํากอนที่จะมีการปลอยออกสูภายนอก

ตอไป 

 ดังนั้น จึงไดมีการทบทวนแผนการจัดการสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาแมเมาะปจจุบัน รวมกับ 

การทบทวนขอมูลคุณภาพสิ่งแวดลอมสําคัญที่เก่ียวของกับการดําเนินการโครงการทั้งในบริเวณพื้นที่โครงการ 

และพื้นที่ออนไหวที่อยูโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อใชในการประเมินผลกระทบและกําหนดมาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ในปจจัยสิ่งแวดลอมที่มีผล

เก่ียวเนื่องกับโครงการใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน พรอมทั้งไดเตรียมแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม เพื่อเปน

แนวทางในการดําเนินงานและควบคุมบริษัทผูรับเหมาในระยะการกอสรางและดําเนินการโครงการประกอบดวย 

17 แผน ไดแก 
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สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

 (1) แผนปฏิบัติการทั่วไป 

 (2) แผนปฏิบัติการดานคุณภาพอากาศ  

 (3) แผนปฏิบัติการดานเสียง 

 (4) แผนปฏิบัติการดานคุณภาพน้ําผิวดิน  

 (5) แผนปฏิบัติการดานคุณภาพน้ําใตดิน 

 (6) แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรดิน 

 (7) แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรสัตวปา 

 (8) แผนปฏิบัติการดานนิเวศวิทยาทางน้ําและการประมง 

 (9) แผนปฏิบัติการดานระบบนิเวศ 

 (10) แผนปฏิบัติการดานคมนาคม 

 (11) แผนปฏิบัติการดานการใชน้ํา 

 (12) แผนปฏิบัติการดานการเกษตร 

 (13) แผนปฏิบัติการดานการระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม 

 (14) แผนปฏิบัติการดานการจัดการกากของเสีย  

 (15) แผนปฏิบัติการดานเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวมของประชาชน  

 (16) แผนปฏิบัติการดานทัศนียภาพ 

 (17) แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุข สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 

7.2 แผนปฏิบัติการท่ัวไป 

 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอมที่โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของ กฟผ. ตองยึดถือ

ปฏิบัติ ทั้งในระยะกอสราง และระยะดําเนินการ มีดังนี้ 

(1) ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามที่เสนอในแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดาน

คุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟา

แมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 อยางเครงครัด พรอมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ใหหนวยงาน

อนุญาต และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ตามระยะเวลาที่กําหนดใน

แผนปฏิบัติการ โดยใหเปนไปตามแนวทางการนําเสนอผลการติดตามการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของ สผ. 

(2) ในกรณี กฟผ. จะวาจางบริษัทผูรับจางในการออกแบบกอสรางหรือดําเนินการโครงการ กฟผ. 

ตองนํารายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมไปกําหนดในเงื่อนไขสัญญาจางบริษัทผูรับจาง 

และใหถือปฏิบัติโดยเครงครัด เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทางปฏิบัติ 
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(3) กฟผ. จะตองบํารุงรักษาและดูแลการทํางานของระบบควบคุมมลสารทางอากาศใหอยูใน

สภาพที่ใชงานไดดีเปนประจํา และมีความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงานและประชาชนบริเวณใกลเคียง 

(4) หากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดแสดงใหเห็นถึงแนวโนมปญหาสิ่งแวดลอม  

กฟผ. จะตองดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหาเหลานั้นโดยเร็ว และหากเกิดเหตุการณใดๆ ที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอม กฟผ. ตองแจงสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สกพ.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

และ สผ. ทราบโดยเร็ว เพื่อจะไดประสานใหความรวมมือในการแกไขปญหาดังกลาว 

(5) หาก กฟผ. มีความประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และ/หรือแผนปฏิบัติการ

ดานสิ่งแวดลอม ซึ่งแตกตางจากที่เสนอไวในรายงานการศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพ

สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ 

เคร่ืองที่ 4-7 ให กฟผ. แจงหนวยงานผูอนุญาตพิจารณา โดยหากหนวยงานผูอนุญาตเห็นวาการเปลี่ยนแปลง

ดังกลาวไมกระทบตอสาระสําคัญของการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ในรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม และเปนมาตรการที่เกิดผลดีตอสิ่งแวดลอมมากกวาหรือเทียบเทามาตรการที่กําหนดไวใน

รายงานการวิ เคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EHIA) ที่ผานการพิจารณาใหความเห็นจาก

คณะกรรมการผูชํานาญการฯ แลว ใหสําเนาเร่ืองแจงสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเพื่อทราบ หากหนวยงานผูอนุญาตเห็นวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลตอสาระสําคัญของการ

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EHIA) ให กฟผ. จัดสง

รายงานการปรับปรุงแกไขและวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EHIA) ในสวนที่เปลี่ยนแปลงแกไข 

เสนอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อใหคณะกรรมการผูชํานาญการฯ 

พิจารณากอนดําเนินการ 
(6) หากยังมีประเด็นปญหา ขอวิตกกังวลและหวงใยของชุมชนตอการดําเนินโครงการ กฟผ.  

ตองดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว เพื่อลดขอวิตกกังวลของชุมชนในพื้นที่ 

(7) จัดทํารายงานการควบคุมกําลังการผลติไฟฟาในชวงทดสอบระบบของโครงการ เพื่อใหคงกําลัง

การผลิตไมใหเกินที่ไดรับอนุญาตไว โดยนําสงรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สกพ.) 

ทุก 6 เดือน 
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7.3 แผนปฏิบัติการดานคุณภาพอากาศ 

 

7.3.1 หลักการและเหตุผล 

 กิจกรรมหลักในระยะกอสรางกิจกรรมที่กอใหเกิดผลกระทบจากฝุนละออง ไดแก การเปดหนาดิน  

ของพื้นที่กอสรางโครงการเปนหลัก สําหรับในระยะดําเนินการ มลสารตางๆ ที่เกิดจากการผลิตไฟฟาโครงการ  

ไดแก กาซซัลเฟอรไดออกไซด กาซออกไซดของไนโตรเจน ฝุนละอองรวม ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน  

ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน ปรอท โครเมียม สารแคดเมียม ตะก่ัว และสารหนู ซึ่งในการกําจัดและ 

ลดผลกระทบมลสารเหลานี้นั้น โครงการไดกําหนดใหมีมาตรการลดผลกระทบของกาซออกไซดของไนโตรเจน 

ที่ระบายออกทางปลองระบายอากาศดวยอุปกรณควบคุมกาซออกไซดของไนโตรเจน (Selective Catalytic 

Reduction : SCR) ซึ่งมีประสิทธิภาพรอยละ 37.5 อุปกรณกําจัดฝุนละอองดวยอุปกรณดักจับแบบไฟฟาสถิต 

(Electrostatic Precipitator : ESP) ซึ่งมีประสิทธิภาพรอยละ 99.95 และอุปกรณกําจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด 

แบบใชหินปูน (Wet Flue Gas Desulphurization: FGD) ซึ่งมีประสิทธิภาพรอยละ 97.9 ตามลําดับ  

 นอกจากนี้โครงการไดกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมทั้งในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ เพื่อลดผลกระทบดานคุณภาพอากาศ

ตอชุมชนโดยรอบโครงการใหเกิดข้ึนนอยที่สุด 
 

7.3.2 วัตถุประสงค 

 เพื่อควบคุมการระบายมลสารทางอากาศจากกิจกรรมการกอสรางและการดําเนินการโครงการใหอยู

ในระดับต่ําที่สุด พรอมทั้งการกําหนดแนวทางในการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศทั้งจากแหลงกําเนิดของ

โครงการและในบรรยากาศบริเวณพื้นที่ออนไหวตลอดอายุโครงการ 

7.3.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ดําเนินการภายในพื้นที่โรงไฟฟาแมเมาะ และพื้นที่ใน 5 ตําบลของอําเภอแมเมาะ ทั้งในระยะกอสราง

และระยะดําเนินการ 
 

7.3.4 วิธีดําเนินการ 
 

7.3.4.1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 (1) ระยะกอสราง 

• ควบคุมใหมีการเปดใชพื้นที่หนางานเทาที่จําเปน และดําเนินการกอสรางอยางรวดเร็ว 

• ฉีดพรมน้ําในพื้นที่กอสรางหรือมีกิจกรรมอันเนื่องมาจากการกอสรางที่มีการฟุงกระจาย

ของฝุนละออง เชน ถนน พื้นที่ที่มีกิจกรรมการปรับถม เปนตน อยางนอย 2 คร้ังตอวัน ในชวงฤดูแลง หรือ 

ตามความเหมาะสมในชวงฤดูฝน  

• จัดใหมีคนงานทําความสะอาดพื้นผิวการจราจรของถนนบริเวณดานหนาพื้นที่โครงการ 

ภายหลังการเขา-ออกของรถบรรทุก และลางลอรถบรรทุกกอนออกจากพื้นที่โครงการทุกคร้ัง 

• รถบรรทุกวัสดุกอสรางตองมีสิ่งปกปดและ/หรือสิ่งผูกมัดในสวนบรรทุก เพื่อปองกันการ

ตกหลนของวัสดุที่บรรทุกอยูและลดปริมาณฝุนที่อาจฟุงกระจาย 
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• ตรวจสอบ บํารุงรักษา หรือตรวจสภาพเคร่ืองยนต/เคร่ืองจักร ที่ใชในการกอสรางเพื่อลด

การระบายมลสารทางอากาศเปนประจํา 

• จํากัดความเร็วรถที่วิ่งภายในพื้นที่กอสรางโครงการไมเกิน 40 กิโลเมตรตอชั่วโมง 

และควบคุมความเร็วรถบนทางหลวง ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

• ควบคุมมิใหมีการกําจัดขยะดวยการเผากลางแจงในบริเวณพื้นที่กอสราง 

(2) ระยะดําเนินการ 

• กฟผ. จะตองบํารุงรักษาและดูแลการทํางานของระบบควบคุมมลสารทางอากาศ ใหอยู

ในสภาพที่ใชงานไดดีเปนประจํา และมีความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงานและประชาชนบริเวณใกลเคียง 

• ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบการติดตามตรวจสอบการระบายมลสารแบบตอเนื่อง 

(CEMS และ PM-CEMS) อยางสม่ําเสมอตามระยะเวลาที่กําหนด  

• ควบคุมการเผาไหมเชื้อเพลิงของโรงไฟฟาแมเมาะ ใหอยูในสภาวะสมบูรณ โดยควบคุม

อุณหภูมิในการเผาไหมและอัตราสวนของอากาศตอเชื้อเพลิง และติดตามตรวจวัดปริมาณปรอทในถานหินและ

ปริมาณปรอทที่อยูในวัตถุพลอยไดจากกระบวนการผลิต ไดแก เถาหนัก เถาลอย และยิปซัม  

• ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศทั้งจากปลองระบายกาซรอนของโรงไฟฟาแมเมาะ (Stack) 

และในบรรยากาศทั่วไป หากพบวามีคาสูงกวามาตรฐานกําหนดหรือมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงสูงข้ึนตองเรงดําเนินการ

ตรวจสอบ และแกไขทันที  

• บํารุงรักษาดูแลสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศถาวรของโรงไฟฟาแมเมาะ 

• ติดตั้งอุปกรณ Low NOx Burner ของโรงไฟฟาแมเมาะ เพื่อลดอัตราการเกิด NOx  

จากหองเผาไหมของหมอไอน้ํา 

• ตรวจสอบและบํารุงรักษา Low NOx Burner ของโรงไฟฟาแมเมาะอยางสม่ําเสมอ 

ตามระยะเวลาที่กําหนด โดยเฉพาะบริเวณที่มีโอกาสเกิดการกัดกรอนสูง 

• ติดตั้งปายประชาสัมพันธ (จอแสดงผลการตรวจวัด) ที่บริเวณทางเขากอนถึงแยก 

โรงไฟฟาแมเมาะ-เหมืองแมเมาะ โดยแสดงคาระบายมลสารจากปลองของโรงไฟฟาแมเมาะ ไดแก ฝุนละออง (PM) 

SO2 และ NOX  

• ติดตั้งปายประชาสัมพันธที่บริเวณโรงพยาบาลแมเมาะ โดยแสดงคาความเขมขน 

ของมลสารในบรรยากาศทั่วไป ไดแก TSP, PM-10, SO2 และ NO2 แบบเปนปจจุบันเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน

กําหนดใหประชาชนรับทราบตลอดเวลา  

• กําหนดใหมีการศึกษาการประเมินการกระจายตัวของฝุนละอองขนาดไมเกิน  

10 ไมครอน (PM-10) และโอโซน (Ozone) ของพื้นที่ศึกษาโดยรอบพื้นที่ กฟผ. แมเมาะ ใหครบถวนและ

ครอบคลุมในทุกดานดวยทีมนักวิจัยจากหนวยงานของภาครัฐ หรือคณาจารยจากมหาวิทยาลัย ภายใน 5 ป  

นับจากวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (Commercial Operation Date (COD)) 

(ก) โรงไฟฟาแมเมาะเคร่ืองที่ 8-13 ปจจุบัน 

• บํารุงรักษาระบบ ESP และ FGD อยางสม่ําเสมอ ตามระยะเวลาที่กําหนด 

• ควบคุมอัตราการปลอยมลสารจากปลองระบายมลสารทางอากาศของโรงไฟฟา

เคร่ืองที่ 8-13 ปจจุบัน ไมใหเกินกวาที่กําหนด ดังนี้ 
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 SO2 

- เดือนมีนาคม-ตุลาคม : ควบคุมปริมาณกาซ SO2 ออกจากปลองระบาย

มลสารรวมไมเกิน 4.8 ตันตอชั่วโมง 

- เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ : ชวงเวลา 06.00-12.00 น.: ควบคุม

ปริมาณกาซ SO2 ออกจากปลองระบายมลสารรวมไมเกิน 2 ตันตอชั่วโมง ชวงเวลา 12.01-05.59 น.: ควบคุม

ปริมาณกาซ SO2 ออกจากปลองระบายมลสารรวมไมเกิน 3 ตันตอชั่วโมง 

 NO2 

- โรงไฟฟาเคร่ืองที่ 8-11 ไมเกิน 400 สวนในลานสวน 

- โรงไฟฟาเคร่ืองที่ 12-13 ไมเกิน 350 สวนในลานสวน 

 TSP 

- ไมเกิน 30 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 

  (ข) โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7  

• ติดตั้งระบบดักจับฝุนละออง (ESP) ระบบควบคุมกาซออกไซดของไนโตรเจน (SCR) 

และระบบกําจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด (FGD) เพื่อควบคุมความเขมขนของฝุนละออง NOx และ SO2 จากปลอง

ระบายมลสาร 

• ควบคุมอัตราการปลอยมลสารจากปลองระบายมลสารทางอากาศของโครงการ

ไมใหเกินกวาที่กําหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 SO2 ไมเกิน 90 สวนในลานสวน หรือ 156.27 กรัมตอวินาที 

 NOx ในรูป NO2 ไมเกิน 90 สวนในลานสวน หรือ 111.91 กรัมตอวินาที 

 ฝุนละออง (PM) ไมเกิน 30 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร หรือ 19.87 กรัมตอวินาที 

• บํารุงรักษาระบบ ESP SCR และ FGD อยางสม่ําเสมอตามระยะเวลาที่กําหนด 

• ติดตั้งสายพานลําเลียงเถาของโครงการใหเปนระบบปด 

 

7.3.4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 (1) ระยะกอสราง 

• ดัชนีตรวจวัด : 

− ฝุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

− ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

− ความเร็วและทิศทางลม 
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• สถานีตรวจวัด : พื้นที่ติดตามตรวจสอบ 3 สถานี ไดแก 

− สถานีที่ 1 สถานีตรวจวัดอากาศหลัก 

− สถานีที่ 2 บานสบปาด 

− สถานีที่ 3 บานหัวฝาย 

รายละเอียดดัง รูปที่ 7.3.4.2-1 

• วิธีการตรวจวัด : ทําการวิเคราะห TSP PM-10 ความเร็วและทิศทางลม โดยใชวิธีที ่

กรมควบคุมมลพิษยอมรับ 

• ความถ่ี :  

− ปละ 2 คร้ัง ในระหวางการกอสราง แตละสถานีทําการตรวจวัด 5 วันตอเนื่อง 

โดยชวงเวลาทําการตรวจวัดจะตองครอบคลุมวันทํางานและวันหยุด 

• คาใชจายโดยประมาณ : 

− 20,000 บาทตอคร้ังตอสถานี รวมทั้งหมด 120,000 บาทตอป  

 (2) ระยะดําเนินการ 

  การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณชุมชนในระยะดําเนินการโครงการ 

จะใชขอมูลรวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณชุมชนของโรงไฟฟาแมเมาะ 

ที่มีการตรวจวัดอยูแลว ขอมูลองคประกอบถานหิน ผลการตรวจวัดปริมาณปรอทในถานหิน และปริมาณปรอท 

ที่อยูในวัตถุพลอยไดจากกระบวนการผลิต ไดแก เถาหนัก เถาลอย และยิปซัม 
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รูปที่ 7.3.4.2-1 : สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระยะกอสราง 
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  (2.1)  การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

   (2.1.1)  การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปแบบตอเน่ือง 

 ดัชนีตรวจวัด : 

− SO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง และ 1 ป 

− NO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 1 ป 

− TSP เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ 1 ป 

− PM-10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ 1 ป 

− ความเร็วลม  

− ทิศทางลม 

 สถานีตรวจวัด : 

− ตรวจวัด SO2 NO2 TSP และทิศทางและความเร็วลม ที่สถานี

ตรวจวัดคุณภาพอากาศถาวรของโรงไฟฟาแมเมาะ 11 สถานี ไดแก ศูนยราชการแมเมาะ บานหัวฝาย บานหวยคิง 

บานแมจาง สถานีตรวจวัดอากาศหลัก ประตูผา บานใหมรัตนโกสินทร บานเสด็จ บานสบเมาะ บานสบปาด และ

บานทาสี (รูปที่ 7.3.4.2-2) 

− ตรวจวัด PM-10 ที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศถาวรของ

โรงไฟฟาแมเมาะ 4 สถานี ไดแก ศูนยราชการแมเมาะ บานหัวฝาย สถานีตรวจวัดอากาศหลัก และบานสบปาด 

(รูปที่ 7.3.4.2-2) 

 วิธีการตรวจวัด :  

− ทําการวิเคราะห SO2 NO2 TSP PM-10 ความเร็วและทิศทางลม 

โดยใชวิธีที่กรมควบคุมมลพิษยอมรับ 

− ตรวจสอบความถูกตองของการตรวจวัดของสถานีตรวจวัดคุณภาพ

อากาศถาวร โดยดําเนินการตรวจวัด SO2 NO2 TSP PM-10 ความเร็วและทิศทางลม เพื่อเปนการยืนยันวาขอมูล

การตรวจวัดที่ไดจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศถาวรมีความถูกตองแมนยํา  

 ความถ่ี : 

− สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศถาวร : ทําการตรวจวัดตอเนื่อง 

ตลอดทั้งป 

− ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองการทํางานของสถานีตรวจวัด

คุณภาพอากาศถาวร อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

 คาใชจายโดยประมาณ : 

− 2,000,000 บาทตอป สําหรับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศถาวร 

− 1,000,000 บาทตอป สําหรับตรวจสอบความถูกตองการทํางาน

ของสถานตีรวจวัดคุณภาพอากาศถาวร 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทท่ี 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

 

 

รูปที่ 7.3.4.2-2 : สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบตอเน่ือง ระยะดําเนินการ 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทท่ี 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

   (2.1.2) การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปแบบคร้ังคราว 

 ดัชนีตรวจวัด : 

− ปรอทในฝุน 

− สารหนูในฝุน 

− PM-2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

 สถานีตรวจวัด :  

  ปรอทในฝุน / สารหนูในฝุน 

− สถานีที่ 1 สถานีตรวจวัดอากาศหลัก 

− สถานีที่ 2 วัดหางฮุงศรัทธาราม 

− สถานีที่ 3 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสบปาด 

PM-2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

− สถานีที่ 1 บานหัวฝาย 

− สถานีที่ 2 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสบปาด 

− สถานีที่ 3 ศูนยราชการแมเมาะ 

      รายละเอียดดังรูปที่ 7.3.4.2-3 

 วิธีการตรวจวัด :  

− ปรอทในฝุน ใชวิธี US EPA Chapter IO-5 Sampling and Analysis 

for Atmospheric Mercury มีหนวยเปน มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 

− สารหนูในฝุน ใชวิธี US EPA Chaper IO-3 Chemical Species 

Analysis of Filter-Collected Suspended Particulate Matter มีหนวยเปน มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 

− ทําการวิเคราะห PM-2.5 โดยใชวิธีที่กรมควบคุมมลพิษยอมรับ 

 ความถ่ี : 

− ปละ 2 คร้ัง ชวงเวลาเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง

ของโรงไฟฟา  

 คาใชจายโดยประมาณ : 

− 240,000 บาทตอคร้ัง 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทท่ี 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

 

 
รูปที่ 7.3.4.2-3 : สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปแบบคร้ังคราว ระยะดําเนินการ 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทท่ี 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

  (2.2)  คุณภาพอากาศจากปลองของโรงไฟฟาแมเมาะ 

   (2.2.1) การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองอยางตอเน่ือง 

     (ก) โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 

 ดัชนีตรวจวัด : 

− SO2 

− NOx 

− O2 

− อัตราการไหล (Flow Rate)  

− อุณหภูมิของกาซรอนที่ระบายออกทางปลองระบายกาซรอน 

− ฝุนละออง (PM)  

 สถานีตรวจวัด : 

− ปลองระบายกาซรอนของโรงไฟฟา 

 วิธีการตรวจวัด : 

− ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองอยางตอเนื่อง 

(CEMS) โดยตรวจวัด SO2 NOX O2 Flow Rate และอุณหภูมิของกาซรอนที่ระบายออกทางปลองระบายกาซ

รอน โดยทําการตรวจวัดอยางตอเนื่องตลอดเวลาที่โรงไฟฟาดําเนินการผลิตไฟฟา ดวยวิธีที่องคการพิทักษ

สิ่งแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา (U.S. EPA) กําหนด หรือตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดให

โรงงานอุตสาหกรรมประเภทตางๆ ตองติดตั้งเคร่ืองมือหรืออุปกรณ พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจาก

ปลองแบบอัตโนมัติ พ.ศ.2544 

− ระบบตรวจวัดฝุนละอองจากปลองอยางตอเนื่อง (PM-CEMS) 

โดยตรวจวัดดวยระบบตรวจวัดคาความทึบแสงอยางตอเนื่อง ซึ่งความทึบแสงสามารถนํามาหาปริมาณฝุนละออง 

ในปลองโรงไฟฟาได หรือใชเทคนิคการตรวจวัดอ่ืนที่ดีกวาหรือเทียบเทา ตามที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหง

สหรัฐอเมริกา (U.S. EPA) กําหนด 

− ตรวจสอบความถูกตองของการทํางานระบบ CEMS เพื่อเปน

การยืนยันวาขอมูลการตรวจวัดที่ไดจาก CEMS มีความถูกตองแมนยํา โดยวิธี Relative Accuracy Test Audit 

(RATA) ตามขอกําหนดของ U.S. EPA ใน 40 CFR Part 60 Appendix B และ Appendix F แบงการดําเนินการ

เปน 2 สวน ดังนี้ 

1. System Audit เปนการตรวจสอบความถูกตองการทํางาน

ของ CEMS ดวยการประเมินความสามารถในเชิงคุณภาพ (Qualitative Evaluation) ในลักษณะการทบทวน 

(Review) และตรวจสอบเก่ียวกับสถานภาพ (Status) การทํางานของ CEMS  
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทท่ี 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

2. Performance Audit เปนการตรวจสอบความถูกตอง  

การทํางานของ CEMS ดวยการประเมินความสามารถการทํางานในเชิงปริมาณ (Quantitative Evaluation) 

ตรวจสอบความถูกตองการตรวจวัด SO2  NOx  O2 และ Flow Rate โดยวิธี Relative Accuracy Test Audit 

(RATA) ซึ่งใชหลักการอานคา SO2  NOx  O2 และ Flow Rate จาก CEMS เปรียบเทียบกับคาตรวจวัดโดยวิธีอางอิง

มาตรฐานในเวลาเดียวกัน จากนั้นนําคาที่ไดมาคํานวณหาคา Relative Accuracy และนําผลที่ไดไปเปรียบเทียบกับ

เกณฑกําหนดการตรวจสอบความถูกตอง 

− ตรวจสอบความถูกตองของการทํางานระบบ PM-CEMS  

เพื่อเปนการยืนยันวาขอมูลการตรวจวัดที่ไดจาก PM-CEMS มีความถูกตองแมนยํา โดยวิธีที่กําหนดใน Performance 

Specification 11 (PS11) ตามขอกําหนดของ U.S. EPA ใน 40 CER Part 60 Appendix B และ Appendix F 

 ความถ่ี : 

− ระบบ CEMS และ PM-CEMS ตรวจวัดอยางตอเนื่องตลอดเวลา

ที่ดําเนินการผลิตไฟฟา  

− ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองการทํางานของระบบ CEMS 

และ PM-CEMS อยางนอยปละ 1 คร้ัง  

 คาใชจายโดยประมาณ : 

− โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ 

เคร่ืองที่ 4-7 ใหติดตั้งเคร่ืองมือ CEMS และระบบ PM-CEMS เพื่อตรวจวัด SO2 NOx ฝุนละออง O2 Flow Rate 

อุณหภูมิของกาซรอนที่ระบายออกทางปลองระบายกาซรอน และฝุนละอองประมาณ 4,000,000 บาท 

− คาดแูลซอมบํารุง ประมาณ 200,000 บาทตอป 

− คาตรวจวัดประมาณ 250,000 บาทตอคร้ัง 

− คาติดตั้งปายประชาสัมพันธ (จอแสดงผลการตรวจวัด) 

ประมาณ 2,500,000 บาทตอจอ 

− คาบํารุงปายประชาสัมพันธ (จอแสดงผลการตรวจวัด) 

ประมาณ 200,000 บาทตอปตอจอ 

     (ข) โรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 8-13 

 ดัชนีตรวจวัด :  

− SO2 

− NOx 

− O2 

− อัตราการไหล (Flow Rate)  

− อุณหภูมิของกาซรอนที่ระบายออกทางปลองระบายกาซรอน 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทท่ี 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

 สถานีตรวจวัด :  

− ปลองระบายกาซรอนของโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 8-13 

 วิธีการตรวจวัด :  

− เคร่ืองตรวจวัดอยางตอเนื่อง (CEMS) โดยตรวจวัด SO2 NOX 

O2 Flow Rate และอุณหภูมิของกาซรอนที่ระบายออกทางปลองระบายกาซรอน โดยทําการตรวจวัดอยาง

ตอเนื่องตลอดเวลาที่โรงไฟฟาดําเนินการผลิตไฟฟา ดวยวิธีที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา 

(U.S. EPA) กําหนด หรือตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดใหโรงงานอุตสาหกรรมประเภทตางๆ 

ตองติดตั้งเคร่ืองมือหรืออุปกรณ พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปลองแบบอัตโนมัติ พ.ศ.2544 

− ตรวจสอบความถูกตองของการทํางานระบบ CEMS เพื่อเปน

การยืนยันวาขอมูลการตรวจวัดที่ไดจาก CEMS มีความถูกตองแมนยํา โดยวิธี Relative Accuracy Test Audit 

(RATA) ตามขอกําหนดของ U.S. EPA ใน 40 CFR Part 60 Appendix B และ Appendix F แบงการดําเนินการ

เปน 2 สวน ดังนี้ 

1. System Audit เปนการตรวจสอบความถูกตองการ

ทํางานของ CEMS ดวยการประเมินความสามารถในเชิงคุณภาพ (Qualitative Evaluation) ในลักษณะการ

ทบทวน (Review) และตรวจสอบเก่ียวกับสถานภาพ (Status) การทํางานของ CEMS  

2. Performance Audit เปนการตรวจสอบความถูกตองการ

ทํางานของ CEMS ดวยการประเมินความสามารถการทํางานในเชิงปริมาณ (Quantitative Evaluation) ตรวจสอบ

ความถูกตองการตรวจวัด SO2 NOx O2 และ Flow Rate โดยวิธี Relative Accuracy Test Audit (RATA)  

ซ่ึงใชหลักการอานคา SO2 NOx O2 และ Flow Rate จาก CEMS เปรียบเทียบกับคาตรวจวัดโดยวิธีอางอิง

มาตรฐานในเวลาเดียวกัน จากนั้นนําคาที่ไดมาคํานวณหาคา Relative Accuracy และนําผลที่ไดไปเปรียบเทียบ

กับเกณฑกําหนดการตรวจสอบความถูกตอง 

 ความถ่ี : 

− ระบบ CEMS ตรวจวัดอยางตอเนื่องตลอดเวลาที่ดําเนินการ

ผลิตไฟฟา  

− ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองการทํางานของระบบ CEMS 

อยางนอยปละ 1 คร้ัง  

 คาใชจายโดยประมาณ :  

− คาดูแลซอมบํารุง 200,000 บาทตอปตอโรงไฟฟา 

− คาตรวจวัดประมาณ 250,000 บาทตอคร้ังตอปตอเคร่ือง 

   (2.2.2) การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองแบบคร้ังคราว 

 ดัชนีตรวจวัด : 

− NOX 

− SO2 

− ฝุนละออง (PM)  
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− O2 

− ปรอท 

− สารหนู 

− บันทึกกําลังการผลิตในชวงที่มีการตรวจวัด 

 สถานีตรวจวัด :  

− ปลองระบายกาซรอนของโครงการและโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 8-13 

 วิธีการตรวจวัด :  

− NOX ใชวิธี U.S. EPA Method 7/7E 

− SO2 ใชวิธี U.S. EPA Method 6/6C 

− ฝุนละออง (PM) ใชวิธี U.S. EPA Method 5 

− O2 ใชวิธี U.S. EPA Method 3A 

− ปรอท ใชวิธี U.S. EPA Method 29  

− สารหนู ใชวิธี U.S. EPA Method 29 

 ความถ่ี : 

− ปละ 2 คร้ัง (ทุก 6 เดือน) 

 คาใชจายโดยประมาณ :  

− คาตรวจวัดประมาณ 65,000 บาทตอคร้ังตอเคร่ือง 

  (2.3)  ตรวจวัดปรอทและสารหนูในถานหินและวัตถุพลอยไดจากกระบวนการผลิต ไดแก 

เถาหนัก เถาลอย และยิปซัม 

 ดัชนีตรวจวัด : 

− ปรอท 

− สารหนู 

 สถานีตรวจวัด :  

− ถานหิน เถาหนัก เถาลอย และยิปซัม ในโครงการ  

 วิธีการตรวจวัด :  

− ปริมาณปรอทในถานหิน เถาหนัก เถาลอย และยิปซัม ที่เกิดจากกระบวนการ

ผลิตไฟฟาในคร้ังเดียวกันของโครงการ วิเคราะหดวยวิธีการ U.S. EPA 7471 B หรือ LEACHATE EXTRACTION 

& COLD VAPOR ATOMIC ABSORBTION SPECTROMETRIC METHOD (3112-B) หรือวิธีการที่หนวยงาน 

ที่เก่ียวของยอมรับ 
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− ปริมาณสารหนูในถานหิน เถาหนัก เถาลอย และยิปซัม ที่เกิดจากกระบวนการ

ผลิตไฟฟาในคร้ังเดียวกันของโครงการ วิเคราะหดวยวิธีการ U.S. EPA 3050 B หรือวิเคราะหที่หนวยงาน 

ที่เก่ียวของยอมรับ 

 ความถ่ี : 

− ปละ 2 คร้ัง ชวงเวลาเดยีวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองของโรงไฟฟา 

 คาใชจายโดยประมาณ :  

− คาตรวจวัดประมาณ 50,000 บาทตอคร้ัง 

 

7.3.5 ระยะเวลาดําเนินการ 

 (1) ระยะกอสราง :   ดําเนินการตลอดระยะเวลากอสรางโครงการ 

 (2) ระยะดําเนินการ :  ดําเนินการตลอดระยะเวลาดําเนินการโรงไฟฟา 

 

7.3.6 หนวยงานรับผิดชอบ 

 (1) ระยะกอสราง :  กฟผ. 

 (2) ระยะดําเนินการ :  กฟผ. 

 

7.3.7 การประเมินผล 

 กฟผ. นําเสนอรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดานคุณภาพอากาศ ตลอดจนปญหา

อุปสรรคและขอเสนอแนะใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหนวยงาน 

ที่เก่ียวของ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะกอสรางและระยะดําเนินการของโครงการ 

 

7.3.8 งบประมาณ 

 (1) ระยะกอสราง :   รวมอยูในงบประมาณการกอสรางโครงการ 

 (2) ระยะดําเนินการ :  รวมอยูในงบประมาณประจําปของโรงไฟฟาแมเมาะ 
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7.4 แผนปฏิบัติการดานเสียง 

 

7.4.1 หลักการและเหตุผล 

 กิจกรรมในระยะกอสรางโรงไฟฟาการอาจกอใหเกิดเสียงดังรบกวนได เมื่อประเมินผลกระทบ 

ดานเสียงในระยะกอสรางโครงการแลว พบวา พื้นที่ออนไหวทุกแหงมีคาระดับการรบกวนในระยะกอสราง

โครงการอยูในเกณฑที่กําหนด (นอยกวา 10 เดซิเบลเอ)  

 จากการประเมินผลกระทบในระยะดําเนินการของโรงไฟฟา บริเวณพื้นที่ออนไหวที่ไดจากแบบจําลอง 

Cadna A มารวมกับคาระดับเสียงจากการตรวจวัด พบวา การคํานวณคาระดับการรบกวนที่เกิดข้ึนในระยะ

ดําเนินงานของโครงการบริเวณพื้นที่ออนไหวทั้ง 116 แหง มีคาต่ํากวาเกณฑที่กําหนด 

 อยางไรก็ตาม โครงการไดเตรียมมาตรการลดผลกระทบในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ 

ตอชุมชนที่อยูใกลเคียง จึงคาดวาระดับเสียงจากกิจกรรมในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ จะมีผลกระทบ 

ตอการดํารงชีวิตของประชาชนชั่วคราวและอยูในระดับต่ํา 

 

7.4.2 วัตถุประสงค 

• เพื่อลดและควบคุมระดับเสียงที่อาจเกิดจากการดําเนินกิจกรรมโครงการ ทั้งในระยะกอสราง

และระยะดําเนินการ ใหอยูในระดับต่ําที่สุด 

• เพื่อตรวจสอบระดับผลกระทบดานเสียงทั้งในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ เพื่อติดตาม 

ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดานเสียง และนําผลที่ไดไปปรับมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ 

ดานเสียงใหเหมาะสมยิ่งข้ึนตอไป 

 

7.4.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 (1) ระยะกอสรางและระยะดําเนินการ 

  ตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ จํานวน 4 สถานี ไดแก 

− สถานีที่ 1 บานหางฮุง 

− สถานีที่ 2 บานสบปาด 

− สถานีที่ 3 บานพักพนักงานหวยคิง 

− สถานีที่ 4 บริเวณริมร้ัวของพื้นที่โครงการฝงที่ตั้งอยูใกลเคียงกับชุมชนมากที่สุด  

(ฝงใตของโรงไฟฟาใกลกับสวนปาแมจาง) 

   สถานีตรวจวัดระดับเสียงแสดงในรูปที่ 7.4.3-1 
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รูปที่ 7.4.3-1 : สถานีตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปของโครงการ 
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7.4.4 วิธีดําเนินการ 
 

7.4.4.1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 (1) ระยะกอสราง 

• หลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมที่กอใหเกิดเสียงดังมากๆ ติดตอกันเปนระยะเวลานาน 

และงดกิจกรรมการกอสรางที่กอใหเกิดเสียงดังในชวงเวลา 19.00-06.00 น. หากจําเปนจะตองดําเนินการ 

ในเวลานี้ ตองแจงใหประชาชนทราบ 

• ประชาสัมพันธแผนงานการกอสรางและมาตรการในการควบคุมเสียงจากการกอสราง 

ใหประชาชนในชุมชนใกลเคียงไดรับทราบ 

• พิจารณาทางเลือก วิธีการ และอุปกรณที่ เหมาะสม และไมกอให เ กิดเสียงดัง 

ในการกอสราง 

• ดูแลรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณการกอสรางใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา เมื่อพบ 

สิ่งใดผิดปกติใหรีบดําเนินการแกไขทันทีเพื่อลดระดับเสียงจากอุปกรณดังกลาว 

• ดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใชในการขนสงวัสดุใหอยูในสภาพดี ไมใหเกิดเสียงดังและควบคุม

การใชความเร็วที่วิ่งภายในโครงการไมเกิน 40 กิโลเมตรตอชั่วโมง 
• จัดหาอุปกรณคุมครองความปลอดภัย เชน ที่อุดหู (Ear Plug) หรือที่ครอบหู (Ear Muff) 

ใหกับคนงานกอสรางที่ทํางานในบริเวณที่มีเสียงดังเกินกวา 80 เดซิเบลเอ พรอมทั้งกําหนดใหคนงานใชเคร่ือง

ปองกันในกรณีที่ทํางานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง 

• ควบคุมผูรับเหมากอสรางใหปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบดานเสียงอยางเครงครัด 

• กรณีที่กิจกรรมการกอสรางมีเสียงดังในพื้นที่ชุมชนเกินกวามาตรฐาน ใหติดตั้งกําแพง 

ก้ันเสียงชั่วคราวในพื้นที่ที่มีเสียงดัง 

 (2) ระยะดําเนินการ 

• ติดตั้งอุปกรณลดเสียง (Silencer) บริเวณวาลวฉุกเฉิน (Safety Valve) และวาลวระบาย

ในชวงเร่ิมเดินเคร่ือง (Start up vent valve) 

• จัดใหมีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล อาทิ ที่ครอบหู/ที่อุดหู สําหรับ

พนักงานที่ปฏิบัติงานหรือผูที่เขาไปในบริเวณที่มีโอกาสไดรับเสียงเกินกวา 80 เดซิเบลเอ และมีอุปกรณดังกลาว

สํารองไวอยางเพียงพอ 

• ระดับความดังของเสียงที่พนักงานไดรับไมควรเกิน 90 เดซิเบลเอ ในการทํางานติดตอกัน 

8 ชั่วโมง 

• จัดทําสัญลักษณหรือปายเตือนในบริเวณที่มีระดับเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ 

• บํารุงรักษาเคร่ืองจักรตางๆ อยางสม่ําเสมอ และพิจารณาเลือกใชวิธีการควบคุมเสียง 

ที่แหลงกําเนิดตามความเหมาะสมเพื่อลดโอกาสของการเกิดเสียงดัง 

• ภายหลังโรงไฟฟาเพิ่มกําลังการผลิตหรือกรณีติดตั้งเคร่ืองจักรอุปกรณที่เปนแหลงกําเนิด

เสียงดังมากกวา 85 เดซิเบลเอ กําหนดใหโรงไฟฟาจัดทําแผนที่เสนระดับเสียง (Noise Contour Map) กําหนด

เขตพื้นที่เสียงดัง เพื่อกําหนดใหพนักงานที่ปฏิบัติงานหรือผูที่เขาไปในบริเวณที่มีเสียงดังใสอุปกรณปองกันเสียง 
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• ปลูกตนไมยืนตนเพื่อเปนแนวก้ันเสียงเพื่อลดระดับเสียงดังจากโรงไฟฟา โดยเฉพาะ

บริเวณขอบเขตโรงไฟฟาดานที่ใกลกับบานหางฮุงและบานสวนปาแมจาง ซึ่งอยูใกลกับโครงการมากที่สุด 

 

7.4.4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 (1) ระยะกอสราง 

• ดัชนีตรวจวัด : 

− Leq 8 hr 

− Leq 24 hr 

− L90 

− Lmax 

• สถานีตรวจวัด : 

(1) พื้นที่ติดตามตรวจสอบระดับเสียง Leq 24 hr L90 และ Lmax จํานวน 4 สถานี  

− สถานีที่ 1 บานหางฮุง 

− สถานีที่ 2 บานสบปาด 

− สถานีที่ 3 บานพักพนักงานหวยคิง 

− สถานีที่ 4 บริเวณริมร้ัวของพื้นที่โครงการฝงที่ตั้งอยูใกลเคียงกับชุมชน

มากที่สุด (ฝงใตของโรงไฟฟาใกลกับสวนปาแมจาง) 

(2) พื้นที่ติดตามตรวจสอบระดับเสียง Leq 8 hr  

− ภายในเขตพื้นที่กอสรางโครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟา

แมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 

• วิธีการตรวจวัด : 

− International Organization for Standardization (ISO 1996) หรือวิธีการที่หนวยงานที่

เก่ียวของยอมรับ 

• ความถ่ี : 

− Leq 24 hr  L90 และ Lmax ตรวจวัด 7 วันตอเนื่อง ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลากอสราง

โครงการ 

− Leq 8 hr  ตรวจวัด 7 วันตอเนื่อง ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลากอสรางโครงการ 

 

• คาใชจายโดยประมาณ : 

− ตรวจวัด Leq 24 hr  L90 และ Lmax ประมาณ 30,000 บาทตอคร้ังตอสถานี 

− ตรวจวัด Leq 8  hr ประมาณ 10,000 บาทตอคร้ังตอสถานี 
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 (2)  ระยะดําเนินการ 

• ดัชนีตรวจวัด : 

− L eq 8 hr   

− L eq 24 hr   

− L90 

− Lmax 

− แผนที่เสนระดับเสียง (Noise Contour Map) 

• สถานีตรวจวัด : 

(1) พื้นที่ติดตามตรวจสอบระดับเสียง Leq 24 hr  L90 และ Lmax จํานวน 4 สถานี  

− สถานีที่ 1 บานหางฮุง 

− สถานีที่ 2 บานสบปาด 

− สถานีที่ 3 บานพักพนักงานหวยคิง 

− สถานีที่ 4 บริเวณริมร้ัวของพื้นที่โครงการฝงที่ตั้งอยูใกลเคียงกับชุมชน

มากที่สุด (ฝงใตของโรงไฟฟาใกลกับสวนปาแมจาง) 

(2) พื้นที่ติดตามตรวจสอบระดับเสียง Leq 8 hr   

− บริเวณหอง Control Room ของโรงไฟฟาเคร่ืองที่ 8-13 และโรงไฟฟาทดแทน

โรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 

 (3) พื้นที่จัดทําแผนที่เสนระดับเสียง (Noise Contour Map) 

− บริเวณภายในเขตร้ัวโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 8-13 และโรงไฟฟาทดแทน

โรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 

• วิธีการตรวจวัด :  

− International Organization for Standardization (ISO 1996) หรือวิธีการที่หนวยงาน 

ที่เก่ียวของยอมรับ 

• ความถ่ี : 

− Leq 24 hr  L90 และ Lmax ตรวจวัด 7 วันตอเนื่อง ทุก 6 เดือน 

− Leq 8 hr ตรวจวัด 7 วันตอเนื่อง ทุก 6 เดือน 

− จัดทําแผนที่เสนระดับเสียง (Noise Contour Map) 2 ปตอคร้ัง 

• คาใชจายโดยประมาณ : 

− ตรวจวัด Leq 24 hr L90 และ Lmax ประมาณ 30,000 บาทตอคร้ังตอสถานี 

− ตรวจวัด L eq 8 hr ประมาณ 10,000 บาทตอคร้ังตอสถานี 
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− คาใชจายในการทําแผนที่ เสนระดับเสียง (Noise Contour Map) ประมาณ 

950,000 บาทตอคร้ัง 

 

7.4.5 ระยะเวลาดําเนินการ 

 (1) ระยะกอสราง :   ดําเนินการตลอดระยะเวลากอสรางโครงการ  

 (2) ระยะดําเนินการ :  ดําเนินการตลอดระยะเวลาดําเนินการโรงไฟฟา 

 

7.4.6 หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 (1) ระยะกอสราง :   กฟผ. 

 (2) ระยะดําเนินการ :  กฟผ. 

 

7.4.7 การประเมินผล 

 กฟผ. นําเสนอผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานเสียง ตลอดจนปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะ ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหนวยงานที่เก่ียวของ  

ทุก 6 เดือน ตลอดระยะกอสรางและระยะดําเนินโครงการ 

 

7.4.8 งบประมาณ 

 (1) ระยะกอสราง :   รวมอยูในงบประมาณการกอสรางโครงการ  

 (2) ระยะดําเนินการ :  รวมอยูในงบประมาณประจําปของโรงไฟฟาแมเมาะ 
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7.5 แผนปฏิบัติการดานคุณภาพน้ําผิวดิน 

 

7.5.1 หลักการและเหตุผล 

 จากกิจกรรมการกอสรางอาจทําใหคุณภาพน้ําจากพื้นที่กอสรางกอนระบายลงสูระบบบําบัดชีววิธ ี

มีปริมาณตะกอนแขวนลอยและความขุนเพิ่มสูงข้ึนชั่วคราวโดยเฉพาะในชวงฤดูฝน อยางไรก็ตามพื้นที่กอสราง

โครงการตั้งอยูภายในบริเวณเดียวกับโรงไฟฟาปจจุบัน ซ่ึงไดมีการปรับสภาพพื้นที่รองรับการพัฒนาไวแลว  

และไดกอสรางทางระบายน้ําโดยรอบพื้นที่กอสรางซึ่งจะรวบรวมน้ําฝนและระบายลงสูบอตกตะกอนเพื่อใหมีการ

ตกตะกอนของดิน ทราย และเศษวัสดุกอสรางตางๆ จากบริเวณพื้นที่กอสรางกอนระบายน้ําลงสูระบบบําบัด 

ชีววิธี จึงคาดวาผลกระทบจากปริมาณตะกอนแขวนลอยและความขุนที่เกิดข้ึนมีระยะสั้น และอยูในระดับต่ํา 

นอกจากนี้น้ําทิ้งจากอุปโภคและบริโภคของพนักงานและคนงานกอสราง ผูรับเหมาจะตองติดตั้งบอเกรอะ-บอซึม 

หรือถังบําบัดน้ําทิ้งสําเร็จรูป เพื่อบําบัดน้ําทิ้งใหอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งจากโรงงาน โดยไมมีการระบายออกสู

ภายนอกโดยตรง  

 ในระยะดําเนินการ โครงการมีปริมาณน้ําทิ้งที่เกิดจากน้ําทิ้งทั่วไป น้ําทิ้งจากกระบวนการผลิต และ 

น้ําทิ้งจากกระบวนการหลอเย็น ปริมาณน้ําทิ้งที่เกิดข้ึนดังกลาวสามารถจัดการดวยระบบที่มีอยูอยางเพียงพอ  

อีกทั้งโครงการจะมีการควบคุมอุณหภูมิของน้ําทิ้งใหอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจากโรงงาน ตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2560) ซึ่งกําหนดอุณหภูมิของน้ําทิ้งไวใหมีคาไมเกิน 40 องศาเซลเซียส ดังนั้น 

ผลกระทบตอคุณภาพน้ําในอางเก็บน้ําแมเมาะ ซ่ึงเปนแหลงรองรับน้ําสุดทายกอนปลอยสูลําน้ําธรรมชาต ิ

จึงอยูในระดับต่ํา 

 

7.5.2 วัตถุประสงค 

• เพื่อลดผลกระทบของน้ําทิ้งจากกิจกรรมตางๆ ของโรงไฟฟาตอคุณภาพน้ําผิวดิน 

• เพื่อติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานคุณภาพน้ําผิวดิน 

 

7.5.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 (1) ระยะกอสราง : อางเก็บน้ําแมจาง อางเก็บน้ําแมขาม อางเก็บน้ําแมเมาะ และทายอาง

เก็บน้ําแมเมาะ น้ําทิ้งที่ผานระบบบําบัดชีววิธี กอนระบายลงสูอางเก็บน้ํา

แมเมาะ  

 (2) ระยะดําเนินการ : อางเก็บน้ําแมจาง อางเก็บน้ําแมขาม อางเก็บน้ําแมเมาะ และทายอาง

เก็บน้ําแมเมาะ น้ําทิ้งที่ผานระบบบําบัดชีววิธี กอนระบายลงสูอางเก็บน้ํา

แมเมาะ 
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7.5.4 วิธีดําเนินการ 

 

7.5.4.1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

(1) ระยะกอสราง  

• สรางบอดักตะกอนและรางระบายน้ําชั่วคราว เพื่อรองรับน้ําผิวดินจากพื้นที่กอสราง

โครงการกอนระบายลงสูทางน้ํา และดูแลใหอยูในสภาพใชงานไดดี 

• หามทิ้งขยะ เศษวัสดุและเศษดินลงสูทางระบายน้ํา และน้ําทิ้งที่ผานระบบบําบัดชีววิธี 

และอางเก็บน้ําแมเมาะโดยเด็ดขาด 

• จัดเก็บเศษวัสดุ เศษดินและขยะจากกิจกรรมการกอสรางโดยรวบรวมบรรจุ และกําจัด 

ใหเหมาะสม 

• หามลางทําความสะอาดเคร่ืองมือ/เคร่ืองจักรในอางเก็บน้ําแมจาง อางเก็บน้ําแมขาม 

อางเก็บน้ําแมเมาะ และระบบบําบัดชีววิธี โดยเด็ดขาด 

• จัดสรางหองสุขาที่ถูกหลักสุขาภิบาลสําหรับคนงานใหเพียงพอ และหางจากทางน้ําอยาง

นอย 150 เมตร 

• คงสภาพตนไมหรือพื้นที่สีเขียว บริเวณพื้นที่กอสรางริมทางระบายน้ํา เพื่อใชเปนแนว

ปองกันดินพังทลาย และลดการชะลางของดินเนื่องจากฝน ทั้งนี้ หากพื้นที่ดังกลาวไมมีตนไมหรือพื้นที่สีเขียว 

โครงการจะทําการบดอัดคันดินใหมีความลาดชันเปนไปตามหลักวิศวกรรม เพื่อปองกันไมใหเกิดการชะลางของดิน 

• ตองตรวจสอบและดูแลระบบระบายน้ําใหอยูในสภาพที่ใชการไดดีอยางตอเนื่อง  

และหากตรวจพบวาชํารุดตองรีบแกไขทันที และตองมีการบํารุงรักษาระบบใหเปนมาตรฐาน 

• เรงดําเนินการกอสรางสวนที่สําคัญ เชน การกอสรางอาคารตางๆ การปรุงแตงฐานราก 

การเปดหนาดิน เปนตน ในชวงฤดูแลง และหลีกเลี่ยงการกอสรางดังกลาวในฤดูฝน 

 (2) ระยะดําเนินการ 

  (2.1) ดานคุณภาพนํ้า 

   (ก) อางเก็บนํ้าแมจางและอางเก็บนํ้าแมขาม 

บํารุงรักษา ดูแลการทํางานของระบบสูบน้ําของสถานีสูบน้ําที่อางเก็บน้ําแมจาง 

และอางเก็บน้ําแมขาม ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีเปนประจํา  

   (ข) นํ้าทิ้งที่ผานระบบบําบัดชีววิธี 

    ควบคุมคุณภาพน้ําทิ้งที่ผานระบบบําบัดชีววิธีจากกิจกรรมของโครงการ ไดแก  

น้ําทิ้งจากสํานักงาน น้ําทิ้งจากการลางเคร่ืองจักรและอุปกรณ น้ําทิ้งปนเปอนสารเคมี น้ําทิ้งจากโรงกรองน้ํา 

และระบบกําจัดแรธาตุในน้ํา และน้ําทิ้งจากระบบหลอเย็น ใหเปนไปตามมาตรฐานน้ําทิ้งจากโรงงานตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากโรงงาน พ.ศ.2560  

    รายละเอียดและแนวทางการควบคุมคุณภาพน้ําทิ้งของโครงการ แสดงในตารางที่ 

7.5.4.1-1 
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สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

• บํารุงรักษา ดูแลการทํางานของระบบหลอเย็นของโครงการใหอยูในสภาพ 

ที่ใชงานไดดีเปนประจํา และมีความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงานและประชาชนบริเวณใกลเคียงบํารุงรักษา ตรวจสอบ

การทํางานและทําความสะอาดระบบตรวจวัดคุณภาพน้ําตอเนื่อง ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีเปนประจํา 

• จัดทําระบบระบายน้ําที่มีประสิทธิภาพ ใหสามารถกักน้ําชะดินบริเวณที่ม ี

การขนสงยิปซัม ซึ่งอาจมีปริมาณซัลเฟตสูง ไมใหปนเปอนแหลงน้ําผิวดินอ่ืน 
 

ตารางที่ 7.5.4.1-1 

แนวทางการควบคุมคุณภาพนํ้าทิ้งของโครงการ 

แหลงกําเนิดนํ้าเสีย/นํ้าทิ้ง 

ปริมาณ  

(ลูกบาศกเมตร 

/วัน) 

แนวทางการควบคุม 
คุณภาพนํ้า 

กอนปลอยทิ้ง 

1. น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้าํเสีย  

(Sewage Treatment Pond) 

72 ระบบบําบัดน้าํเสีย (Sewage Treatment Plant)  

--> บอรวบรวมน้าํ (Use Water Reservoir)  -->  

บอตกตะกอนน้ําชะเถา (Ash Water Lake) --> 

ระบบบําบัดแบบชีววิธ ี(ความจุ 170,000  

ลูกบาศกเมตร) (Bio Treatment Pond)  

BOD<20 

มิลลิกรัม/ลิตร 

TSS <50 

มิลลิกรัม/ลิตร 

2. น้ําทิ้งจากระบบแยกน้ํา/น้าํมัน  

(Oil Separator) 

120 บอแยกน้ํา/น้ํามัน (Oil Separator) --> บอรวบรวมน้ํา 

(Use Water Reservoir) --> ระบบบําบัดแบบชีววิธี 

(ความจุ 135,000 ลูกบาศกเมตร) (Bio Treatment 

Pond) 

Oil and Grease 

<5 มิลลิกรัม/ลิตร 

 

3. น้ําทิ้งจากบอสะเทิน  

(Neutralization Basin) 

 

615 บอรวบรวมน้าํ (Use Water Reservior) -->  

บอตกตะกอนน้ําชะเถา (Ash Water Lake) --> 

ระบบบําบัดแบบชีววิธ ี(ความจุ 170,000  

ลูกบาศกเมตร) (Bio Treatment Pond) 

pH  = 5.5-9.0 

4. น้ําทิ้งจากระบบผลิตน้ําปราศจาก 

แรธาตุ (Deminterlization Plant) 

340.2 บอรวบรวมน้าํ (Use Water Reservior) --> 

บอตกตะกอนน้ําชะเถา (Ash Water Lake) --> 

ระบบบําบัดแบบชีววิธ ี(ความจุ 100,000  

ลูกบาศกเมตร) (Bio Treatment Pond) 

 

5 น้ําทิ้งจากระบบหลอเย็น  

(Cooling Blowdown) 

8,664 นํากลับไปใชสเปรยลดความรอน Bottom Ash  

และบางสวนระเหยออกไป --> บอตกตะกอนน้ํา 

ชะเถา (Ash Water Lake) --> ระบบบาํบัด 

แบบชีววิธ ี(ความจุ 100,000 ลูกบาศกเมตร)  

(Bio Treatment Pond) 

อุณหภูม ิ<40 

องศาเซลเซียส 

 

รวมปริมาณนํ้าทีร่ะบายลงสู 

 ระบบบําบัดแบบชีววิธี1/ 

(Bio Treatment Pond) 

6,183.2 
ควบคุมอุณหภูมิใกลเคียงอุณหภูมินํ้าธรรมชาต ิ

และระบายลงสูอางเก็บนํ้าแมเมาะ 
 

หมายเหตุ : กฟผ. มีการนําน้ํากลับมาใชในการปรับพรมเถา 600 ลูกบาศกเมตร/วัน และนําน้ํากลับมาใชใหม/ระเหยออกจากระบบ 

3,028 ลูกบาศกเมตร/วัน กอนระบายลงสูระบบบําบัดแบบชีววิธี 

ที่มา :  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, 2560 
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• นําน้ําทิ้งของโครงการที่ผานการบําบัดแลวกลับมาใชประโยชนใหมากที่สุด 

เชน รดน้ําตนไมและสนามหญา  

• ใหความรูแกชุมชนและผูใชประโยชนในพื้นที่บริเวณใกลเคียงกับ South 

Wetland เร่ืองการชวยดูแลคุณภาพน้ํา 

• รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําตอประชาชน โดยทําเปนเอกสารแจก 

ในระหวางการประชุมประจําเดือนของตําบลในพื้นที่อําเภอแมเมาะ 

• บํารุงรักษา ตรวจสอบระบบรางระบายน้ําและบอตกตะกอนอยูเสมอ 

• ควบคุมปริมาณคลอรีนอิสระและไตรฮาโลมีเทนในน้ําทิ้งที่ระบายออกจากบอ

พักน้ําทิ้งจากโรงไฟฟา (Diversion Pond) ใหมีคาไมเกิน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร และ 100 ไมโครกรัมตอลิตร  

โดยตองทําการตรวจวัดคลอรีนอิสระทุกเดือน และไตรฮาโลมีเทนปละ 2 คร้ัง หากพบวาคาดังกลาวมีแนวโนมไม

อยูในเกณฑมาตรฐาน โครงการตองรีบหาแนวทางหรือวิธีการในการลดปริมาณสารดังกลาว ในกรณีที่ปริมาณ

คลอรีนอิสระและไตรฮาโลมีเทนในน้ําทิ้งมีคาไมอยูในเกณฑมาตรฐาน โครงการตองหยุดการระบายน้ําทิ้งจนกวา

ปริมาณสารดังกลาวจะลดลงและมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน 

• ติดตั้งเคร่ืองตรวจวัดคุณภาพน้ําแบบตอเนื่อง (Online Monitor) ณ จุดที่

ระบายน้ําออกจากบอพักน้ําทิ้งจากโรงไฟฟา (Diversion Pond) กอนระบายน้ําทิ้งไปยังอางเก็บน้ําแมเมาะ 

โดยตรวจวัดดัชนีตางๆ ประกอบดวย อุณหภูมิ (Temperature) คาความเปนกรด-ดาง (pH) คาออกซิเจน 

ละลายน้ํา (DO) และคาการนําไฟฟา (EC) เพื่อใชในการคํานวณหาคาของแข็งละลายน้ําทั้งหมด (TDS)  

• กําหนดใหมีเคร่ืองเติมอากาศในบอพักน้ําทิ้งจากโรงไฟฟา (Diversion Pond) 

เพื่อเพิ่มคาออกซิเจนละลายน้ําในน้ําทิ้ง โดยใหเดินเคร่ืองเมื่อพบวาคาออกซิเจนละลายน้ําในน้ําทิ้งมีคาต่ํากวา  

4 มิลลิกรัมตอลิตร และเดินเคร่ืองจนกวาคาออกซิเจนละลายในน้ําทิ้งมีคาสูงกวา 4 มิลลิกรัมตอลิตร 

  (2.2) ดานปริมาณนํ้า 

ในกรณีปน้ําแลงจะมีน้ําไหลเขาอางเก็บน้ําแมจาง และอางเก็บน้ําแมขามนอย หรือ

ชุมชนมีความตองการน้ําเพิ่มข้ึน กฟผ. ไดมีการขออนุญาตสูบน้ําจากเข่ือนก่ิวลม ในความรับผิดชอบของโครงการ

สงน้ําและบํารุงรักษาแมวัง-ก่ิวลม กรมชลประทาน และอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการการกํากับดูแล

การเดินเคร่ืองสูบน้ํา ตามโครงการการนําน้ําก่ิวลมไปใชประโยชนสําหรับโรงไฟฟาแมเมาะ ซึ่งมีการทบทวน 

มติการใชน้ําเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 โดยมีเงื่อนไขวา กฟผ. จะสูบน้ําจากอางเก็บน้ําเข่ือนก่ิวลมได  

เมื่อระดับน้ําสูงกวา 282 เมตร รทก. ข้ึนไป ข้ันต่ํา 1,000,000 ลูกบาศกเมตร แตไมเกิน 30,000,000 ลูกบาศกเมตร 

นับตั้งแตเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 
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7.5.4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 (1) ระยะกอสราง  

• ดัชนีตรวจวัด :  

  คุณภาพนํ้าผิวดิน 

− ความเปนกรดและดาง (pH) 

− คาการนําไฟฟา (EC) 

− อุณหภูมิ (Temperature) 

− สี (Color)  

− ออกซิเจนละลาย (DO) 

− บีโอดี (BOD) 

− น้ํามันและไขมัน (Oil and Grease) 

− ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด (TDS) 

− ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) 

− สังกะสี (Zn) 

− ทองแดง (Cu) 

− ตะก่ัว (Pb) 

− แมงกานีส (Mn) 

− แคดเมียม (Cd) 

− ปรอททั้งหมด (Total Hg) 

− สารหนู (As) 

− ซัลเฟต 

  คุณภาพนํ้าทิ้ง 

− ความเปนกรดและดาง (pH) 

− คาการนําไฟฟา (EC) 

− อุณหภูมิ (Temperature) 

− สี (Color)  

− ออกซิเจนละลาย (DO) 

− บีโอดี (BOD) 

− คาซีโอดี (COD) 

− น้ํามันและไขมัน (Oil and Grease) 

− ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด (TDS) 

− ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) 

− สังกะสี (Zn) 

− ทองแดง (Cu) 
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− ตะก่ัว (Pb) 

− แมงกานีส (Mn) 

− แคดเมียม (Cd) 

− ปรอททั้งหมด (Total Hg) 

− สารหนู (As) 

− ซัลไฟด  

− คลอรีนอิสระ 

  ตะกอนดินจากแหลงนํ้าผิวดิน  

− พีเอช (pH) 

− คาการนําไฟฟา (EC) 

− อินทรียวัตถุ (Organic Matter) 

− โครเมียม (Cr) 

− ปรอท (Hg) 

− ตะก่ัว (Pb) 

− สารหนู (As) 

− สังกะสี (Zn) 

− ทองแดง (Cu) 

− แมงกานีส (Mn) 

− แคดเมียม (Cd) 

− เมทิลเมอรคิวร่ี (Methyl Mercury) 

− ซัลเฟต  

− Cation Exchange Capacity (CEC) 

  ตะกอนดินจากแหลงนํ้าทิ้ง 

− พีเอช (pH) 

− คาการนําไฟฟา (EC) 

− อินทรียวัตถุ (Organic Matter) 

− โครเมียม (Cr) 

− ปรอท (Hg) 

− ตะก่ัว (Pb) 

− สารหนู (As) 

− สังกะสี (Zn) 

− ทองแดง (Cu) 
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สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

− แมงกานีส (Mn) 

− แคดเมียม (Cd) 

− ซัลเฟต  

− Cation Exchange Capacity (CEC) 

• สถานีตรวจวัด :  

− คุณภาพนํ้าผิวดิน : อางเก็บน้ําแมจาง จํานวน 1 สถานี (SW1) อางเก็บน้ําแมขาม 

จํานวน 1 สถานี (SW2) อางเก็บน้ําแมเมาะ จํานวน 2 สถานี (SW3-SW4) และลําน้ําแมจาง จํานวน 2 สถานี  

(SW5-SW6) รวม 6 สถานี (ตารางที่ 7.5.4.2-1 และรูปที่ 7.5.4.2-1)  

− คุณภาพนํ้าทิ้ง : น้ําทิ้งที่ผานระบบบําบัดชีววิธี (W1) กอนระบายลงสูอางเก็บน้ํา 

แมเมาะ (ตารางที่ 7.5.4.2-1 และรูปที่ 7.5.4.2-1) 

− ตะกอนดินจากแหลงนํ้าผิวดิน : อางเก็บน้ําแมเมาะ (SW4) ดังรูปที่ 7.5.4.2-1 

− ตะกอนดินจากแหลงนํ้าทิ้ง : น้ําทิ้งที่ผานระบบบําบัดชีววิธี (W1) กอนระบายลงสู 

อางเก็บน้ําแมเมาะ ดังรูปที่ 7.5.4.2-1 

 

ตารางที่ 7.5.4.2-1 

สถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าผิวดินและคุณภาพนํ้าทิ้ง 

สถานีสํารวจ เหตุผลและความสําคัญ 

นํ้าท้ิงออกจากระบบบําบัดชีววิธี เปนนํ้าท่ีออกจากระบบบําบัดชีววิธี หลังทําการบําบัดเรียบรอย 

อางเก็บนํ้าแมจาง เปนแหลงนํ้าท่ีจะนําไปใชในกิจกรรมของโรงไฟฟา 

อางเก็บนํ้าแมขาม เปนแหลงนํ้าท่ีจะนําไปใชในกิจกรรมของโรงไฟฟา 

อางเก็บนํ้าแมเมาะ แหลงนํ้าธรรมชาติท่ีรองรับนํ้าท่ีผานการบําบัดแลวจากโรงไฟฟา 

ทายนํ้าอางเก็บนํ้าแมเมาะ จุดระบายออกจากอางเก็บนํ้าแมเมาะ 

ลํานํ้าแมจาง แหลงนํ้าธรรมชาติ  

ทายนํ้าลํานํ้าแมจาง แหลงนํ้าธรรมชาติท่ีรับนํ้าจากอางเก็บนํ้าแมเมาะ 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทท่ี 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

 

 
รูปที่ 7.5.4.2-1 : สถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าผิวดินและคุณภาพนํ้าทิ้ง 

ในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทท่ี 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

• วิธีการตรวจวัด :  

− คุณภาพนํ้าผิวดิน : ใชวิธีการตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ

ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) และวิธีตามมาตรฐานของ Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater ซึ่งกําหนดโดย APHA, AWWA และ WEF หรือวิธีที่หนวยงานที่เก่ียวของยอมรับ 

− คุณภาพนํ้าทิ้ง : ใชวิธีการตรวจวัดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง 

กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากโรงงาน พ.ศ.2560 และตามมาตรฐานของ Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ ง กํ าหนดโดย  APHA, AWWA และ  WEF หรือวิ ธี ที่

หนวยงานที่เก่ียวของยอมรับ 

− ตะกอนดินจากแหลงนํ้าผิวดิน : ใชวิธีการตาม (ราง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ  

เร่ือง เกณฑคุณภาพตะกอนดินในแหลงน้ําผิวดิน หรือวิธีที่หนวยงานที่เก่ียวของยอมรับ 

− ตะกอนดินจากแหลงนํ้าทิ้ง : ใชวิธีการตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  

เร่ือง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2548 (ลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไมใชแลว 

ที่เปนของเสียอันตราย) ราชกิจจานุเบกษา เลม 123 ตอนพิเศษ 11 ง 25 มกราคม 2549 หรือวิธีที่หนวยงาน 

ที่เก่ียวของยอมรับ 

• ความถี่ : 

− คุณภาพนํ้าผิวดิน : ปละ 2 คร้ัง ชวงฤดูฝน 1 คร้ัง และชวงฤดูแลง 1 คร้ัง ตลอด

ระยะกอสรางโครงการ 

− คุณภาพนํ้าทิ้ง : เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะกอสรางโครงการ 

− ตะกอนดินจากแหลงนํ้าผิวดิน : ปละ 2 คร้ัง คือ ชวงฤดูฝน 1 คร้ัง และชวงฤดูแลง 

1 คร้ัง  

− ตะกอนดินจากแหลงนํ้าทิ้ง : ปละ 2 คร้ัง คือ ชวงฤดูฝน 1 คร้ัง และชวงฤดูแลง  

1 คร้ัง 

• คาใชจายโดยประมาณ : 

− คุณภาพนํ้าผิวดิน :  ประมาณ 30,000 บาทตอคร้ัง 

− คุณภาพนํ้าทิ้ง : ประมาณ 7,000 บาทตอคร้ัง  

− ตะกอนดิน : ประมาณ 50,000 บาทตอคร้ัง 

− คาบํารุงรักษาระบบตรวจวัดคุณภาพนํ้าตอเน่ือง  : ประมาณ 100,000 บาทตอคร้ัง 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทท่ี 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

 (2) ระยะดําเนินการ : 

• ดัชนีตรวจวัด :  

  คุณภาพนํ้าผิวดิน 

− ความเปนกรดและดาง (pH) 

− คาการนําไฟฟา (EC) 

− อุณหภูมิ (Temperature) 

− สี (Color)  

− ออกซิเจนละลาย (DO) 

− บีโอดี (BOD) 

− น้ํามันและไขมัน (Oil and Grease) 

− ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด (TDS) 

− ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) 

− สังกะสี (Zn) 

− ทองแดง (Cu) 

− ตะก่ัว (Pb) 

− แมงกานีส (Mn) 

− แคดเมียม (Cd) 

− ปรอททั้งหมด (Total Hg) 

− สารหนู (As) 

− ซัลเฟต 

  คุณภาพนํ้าทิ้ง 

− ความเปนกรดและดาง (pH) 

− คาการนําไฟฟา (EC) 

− อุณหภูมิ (Temperature) 

− สี (Color)  

− ออกซิเจนละลาย (DO) 

− บีโอดี (BOD) 

− คาซีโอดี (COD) 

− น้ํามันและไขมัน (Oil and Grease) 

− ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด (TDS) 

− ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทท่ี 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

− สังกะสี (Zn) 

− ทองแดง (Cu) 

− ตะก่ัว (Pb) 

− แมงกานีส (Mn) 

− แคดเมียม (Cd) 

− ปรอททั้งหมด (Total Hg) 

− สารหนู (As) 

− ซัลไฟด  

− คลอรีนอิสระ 

− ไตรฮาโลมีเทน 

  ตะกอนดินจากแหลงนํ้าผิวดิน  

− พีเอช (pH) 

− คาการนําไฟฟา (EC) 

− อินทรียวัตถุ (Organic Matter) 

− โครเมียม (Cr) 

− ปรอท (Hg) 

− ตะก่ัว (Pb) 

− สารหนู (As) 

− สังกะสี (Zn) 

− ทองแดง (Cu) 

− แมงกานีส (Mn) 

− แคดเมียม (Cd) 

− เมทิลเมอรคิวร่ี (Methyl Mercury) 

− ซัลเฟต  

− Cation Exchange Capacity (CEC) 

  ตะกอนดินจากแหลงนํ้าทิ้ง 

− พีเอช (pH) 

− คาการนําไฟฟา (EC) 

− อินทรียวัตถุ (Organic Matter) 

− โครเมียม (Cr) 

− ปรอท (Hg) 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทท่ี 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

− ตะก่ัว (Pb) 

− สารหนู (As) 

− สังกะสี (Zn) 

− ทองแดง (Cu) 

− แมงกานีส (Mn) 

− แคดเมียม (Cd) 

− ซัลเฟต  

− Cation Exchange Capacity (CEC) 

• สถานีตรวจวัด :  

− คุณภาพนํ้าผิวดิน : อางเก็บน้ําแมจาง จํานวน 1 สถานี (SW1) อางเก็บน้ําแมขาม 

จํานวน 1 สถานี (SW2) อางเก็บน้ําแมเมาะ จํานวน 2 สถานี (SW3-SW4) และลําน้ําแมจาง จํานวน 2 สถานี  

(SW5-SW6) รวม 6 สถานี (ตารางที่ 7.5.4.2-1 และรูปที่ 7.5.4.2-1) 

− คุณภาพนํ้าทิ้ง : น้ําทิ้งที่ผานระบบบําบัดชีววิธี (W1) กอนระบายลงสูอางเก็บน้ํา 

แมเมาะ (ตารางที่ 7.5.4.2-1 และรูปที่ 7.5.4.2-1) 

− ตะกอนดินจากแหลงนํ้าผิวดิน : อางเก็บน้ําแมเมาะ (SW4) ดังรูปที่ 7.5.4.2-1 

− ตะกอนดินจากแหลงนํ้าทิ้ง : น้ําทิ้งที่ผานระบบบําบัดชีววิธี (W1) กอนระบายลงสู 

อางเก็บน้ําแมเมาะ ดังรูปที่ 7.5.4.2-1 

• วิธีการตรวจวัด : 

− คุณภาพนํ้าผิวดิน : ใชวิธีการตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  

ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) และวิธีตามมาตรฐานของ Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater ซึ่งกําหนดโดย APHA, AWWA และ WEF หรือวิธีที่หนวยงานที่เก่ียวของยอมรับ 

− คุณภาพนํ้าทิ้ง : ใชวิธีการตรวจวัดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง 

กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากโรงงาน พ.ศ.2560 และตามมาตรฐานของ Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ ง กําหนดโดย APHA, AWWAและ WEF หรือวิธีที่

หนวยงานที่เก่ียวของยอมรับ 

− ตะกอนดินจากแหลงนํ้าผิวดิน : ใชวิธีการตาม (ราง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ  

เร่ือง เกณฑคุณภาพตะกอนดินในแหลงน้ําผิวดิน หรือวิธีที่หนวยงานที่เก่ียวของยอมรับ 

− ตะกอนดินจากแหลงนํ้าทิ้ง : ใชวิธีการตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง  

การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2548 (ลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไมใชแลว 

ที่เปนของเสียอันตราย) ราชกิจจานุเบกษา เลม 123 ตอนพิเศษ 11 ง 25 มกราคม 2549 หรือวิธีที่หนวยงาน 

ที่เก่ียวของยอมรับ 
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สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

• ความถี่ : 

− คุณภาพนํ้าผิวดิน : ปละ 2 คร้ัง คือ ชวงฤดูฝน 1 คร้ัง และชวงฤดูแลง 1 คร้ัง  

− คุณภาพนํ้าทิ้ง :  เดือนละ 1 คร้ัง ยกเวนไตรฮาโลมีเทน ปละ 2 คร้ัง 

− ตะกอนดินจากแหลงนํ้าผิวดิน : ปละ 2 คร้ัง คือ ชวงฤดูฝน 1 คร้ัง และชวงฤดูแลง  

1 คร้ัง  

− ตะกอนดินจากแหลงนํ้าทิ้ง : ปละ 2 คร้ัง คือ ชวงฤดูฝน 1 คร้ัง และชวงฤดูแลง  

1 คร้ัง 

• คาใชจายโดยประมาณ : 

− คุณภาพผิวดิน : ประมาณ 30,000 บาทตอคร้ัง 

− คุณภาพนํ้าทิ้ง : ประมาณ 7,000 บาทตอคร้ัง 

− ตะกอนดิน : ประมาณ 50,000 บาทตอคร้ัง 

− คาบํารุงรักษาระบบตรวจวัดคุณภาพนํ้าตอเน่ือง : ประมาณ 100,000 บาทตอคร้ัง 

 

7.5.5 ระยะเวลาดําเนินการ 

 (1) ระยะกอสราง :  ดําเนินการตลอดระยะเวลากอสรางโครงการ 

 (2) ระยะดําเนินการ  : ดําเนินการตลอดระยะเวลาดําเนินการโรงไฟฟา 

 

7.5.6 หนวยงานรับผิดชอบ 

 (1) ระยะกอสราง :  กฟผ. 

 (2) ระยะดําเนินการ  : กฟผ. 

 

7.5.7 การประเมินผล 

กฟผ. นําเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดานคุณภาพน้ําผิวดิน ตลอดจนปญหา

อุปสรรคและขอเสนอแนะใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหนวยงาน 

ที่เก่ียวของ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะกอสรางและระยะดําเนินการของโครงการ 

 

7.5.8 งบประมาณ 

 (1) ระยะกอสราง :  รวมอยูในงบประมาณการกอสรางโครงการ 

 (2) ระยะดําเนินการ : รวมอยูในงบประมาณประจําปของโรงไฟฟาแมเมาะ 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทท่ี 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

7.6 แผนปฏิบัติการดานคุณภาพน้ําใตดิน 

 

7.6.1 หลักการและเหตุผล 

 ผลกระทบจากกิจกรรมกอสรางตางๆ ภายในโครงการ ไดแก การขุดดินเพื่อวางฐานราก และการ

สรางทางระบายน้าํชัว่คราว จะมีการขุดดิน รวมถึงการตอกเสาเข็มที่มีความลึกของการขุดเจาะประมาณ 20 เมตร 

แตเนื่องจากระดับน้ําใตดินบริเวณพื้นที่โรงไฟฟาจะอยูต่ําจากผิวดินอยางนอยที่สุดประมาณ 20 ถึง 60 เมตร 

ประกอบกับในระยะกอสรางโครงการไมมีการนําน้ําใตดินมาใช ในการอุปโภค-บริโภคและใชในการกอสราง  

จึงคาดวากิจกรรมการกอสรางจะไมกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพน้ําใตดิน สวนน้ําทิ้งจากการอุปโภคและ

บริโภคของคนงานกอสราง รวมกับน้ําทิ้งจากการดําเนินการโรงไฟฟา เคร่ืองที่ 8-13 ปจจุบัน จะไดรับการบําบดั

กอนนําไปใชรดน้ําตนไมโดยไมมีการระบายออกนอกพื้นที่โครงการ ดังนั้นผลกระทบตอคุณภาพน้ําใตดินในบอน้ํา

ตื้นบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการและพื้นที่ใกลเคียงจึงไมเกิดข้ึน  

 ในระยะดําเนินการ น้ําทิ้งที่เกิดจากโรงไฟฟาและกิจกรรมอ่ืนจะผานกระบวนการบําบัดน้ําทิ้งรวม

ของโรงไฟฟาแมเมาะ ซึ่งประกอบดวยบอดักตะกอน บอพักเถา และระบบบําบัดชีววิธี เพื่อใหอยูในเกณฑ

มาตรฐานน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม และระบายลงสูอางเก็บน้ําแมเมาะกอนปลอย 

สูลําน้ําแมจาง ดังนั้น น้ําทิ้งจากกิจกรรมการดําเนินงานของโครงการจะมีผลกระทบตอคุณภาพน้ําในลําน้ําแมจาง 

และอางเก็บน้ําแมเมาะในระดับต่ํา และจะไมมีผลตอคุณภาพน้ําใตดินเพราะน้ําเหลานี้จะไหลตามลําน้ํา ซึ่งจะไม

ซึมผานลงไปสูชั้นน้ําใตดิน เนื่องจากชั้นดินและชั้นหินของแองแมเมาะ ซึ่งเปนหินชุดเทอรเซียรีมีคาการซึมผาน 

ที่ต่ํามาก  

 อยางไรก็ตามเพื่อใหเกิดความมั่นใจตอการดําเนินการของโรงไฟฟาวาน้ําทิ้งและกากของเสีย 

จะไมกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพน้ําใตดินในระดับตื้นได จึงจําเปนตองจัดทําแผนปฏิบัติการดานคุณภาพน้ํา 

ใตดิน 

 

7.6.2 วัตถุประสงค 

 เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนตอคุณภาพน้ําใตดิน ทั้งในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ 

รวมถึงติดตามผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการดําเนินงานของโครงการ 

 

7.6.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 (1) ระยะกอสราง :  บอน้ําตื้นบริเวณบานขวงมวง บานสบปาด และบานหวยเปด 

 (2) ระยะดําเนินการ :  บอน้ําตื้นบริเวณบานขวงมวง บานสบปาด และบานหวยเปด 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทท่ี 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

7.6.4 วิธีดําเนินการ 
 

7.6.4.1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 (1) ระยะกอสราง  

• หามระบายน้ําทิ้งออกภายนอกโครงการโดยตรง 

• จัดทําทางระบายน้ําชั่วคราว และสรางบอพักตะกอนกอนระบายน้ําทิ้งออกสูภายนอก

พื้นที่กอสราง 

• จัดเตรียมหองสุขาที่ถูกหลักสุขาภิบาลสําหรับคนงานใหเพียงพอ และสรางหองสุขา 

หางจากทางน้ําหรือบอน้ําใตดินอยางนอย 150 เมตร 

• หามสูบน้ําใตดินมาใชในกิจกรรมการกอสรางโดยเด็ดขาด 

 (2) ระยะดําเนินการ 

• กากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําทิง้ ตองมีการจัดการอยางเหมาะสม โดยนําไปทิ้งที่บอเก็บ

เถาถานหินของโครงการ เพื่อปองกันการปนเปอนลงสูน้ําใตดิน  

• หามสูบน้ําใตดินมาใชในโรงไฟฟาเด็ดขาด 

• น้ําทิ้งผานการบําบัดของโรงไฟฟาแลว ใหนํากลับมาใชประโยชนใหมากที่สุด เชน  

ใชรดน้ําตนไมและสนามหญา เปนตน 
 

7.6.4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

(1)  ระยะกอสราง 

   ในระยะกอสรางโครงการ จะใชขอมูลรวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดินของโรงไฟฟา 

แมเมาะ ที่มีการตรวจวัดอยูแลว 

• ดัชนีตรวจวัด : 

− ความเปนกรด-ดาง (pH)  

− ปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได (Total Dissoled Solids) 

− ความกระดางทั้งหมด (Total Hardness as CaCO3)  

− เหล็ก (Fe) 

− ซัลเฟต (Sulphate) 

− คลอไรด (Cl) 

− ทองแดง (Cu)  

− แมงกานีส (Mn) 

− สังกะสี (Zn)  

− ปรอท (Hg) 
− ตะก่ัว (Pb) 

− แคดเมียม (Cd) 

− สารหนู (As) 
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ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

• สถานีตรวจวัด :  บอน้ําตื้น จํานวน 3 สถานี (รูปที่ 7.6.4.2-1) ดังนี้  

− สถานีที่ 1 บานขวงมวง  

− สถานีที่ 2 บานสบปาด  

− สถานีที่ 3 บานหวยเปด  

• วิธีการตรวจวัด : 

− โดยวิธีมาตรฐานของ Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater ซึ่งกําหนดโดย APHA, AWWA และ WEF หรือวิธีการที่หนวยงานที่เก่ียวของยอมรับ 

• ความถ่ี : 

− ปละ 2 คร้ัง ในชวงฤดูฝน 1 คร้ัง และชวงฤดูแลง 1 คร้ัง  

• คาใชจายโดยประมาณ : 30,000 บาทตอคร้ัง 

 (2) ระยะดําเนินการ  

   ในระยะดําเนินการโครงการ จะใชขอมูลรวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดินของโรงไฟฟา

แมเมาะปจจุบัน ที่มีการตรวจวัดอยูแลว 

• ดัชนีตรวจวัด : 

− ความเปนกรด-ดาง (pH)  

− ปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได (Total Dissoled Solids) 

− ความกระดางทั้งหมด (Total Hardness as CaCO3)  

− ซัลเฟต (Sulphate) 

− เหล็ก (Fe) 

− คลอไรด (Cl) 

− ทองแดง (Cu)  

− แมงกานีส (Mn) 

− สังกะสี (Zn)  

− ปรอท (Hg) 

− ตะก่ัว (Pb) 

− แคดเมียม (Cd) 

− สารหนู (As) 

• สถานีตรวจวัด :  บอน้ําตื้น จํานวน 3 สถานี (รูปที่ 7.6.4.2-1) ดังนี้  

− สถานีที่ 1 บานขวงมวง  

− สถานีที่ 2 บานสบปาด  

− สถานีที่ 3 บานหวยเปด  

• วิธีการตรวจวัด : 

− โดยวิธีมาตรฐานของ Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater ซึ่งกําหนดโดย APHA, AWWA และ WEF หรือวิธีการที่หนวยงานที่เก่ียวของยอมรับ 
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สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

• ความถ่ี : 

− ปละ 2 คร้ัง ในชวงฤดูฝน 1 คร้ัง และชวงฤดูแลง 1 คร้ัง ในระยะ 5 ปแรกของ 

การดําเนินการ จากนั้นถาผลการตรวจวัดไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญใหดําเนินการปละ 1 คร้ัง 

• คาใชจายโดยประมาณ : 

− 30,000 บาทตอคร้ัง 

 

7.6.5 ระยะเวลาดําเนินการ 

 (1) ระยะกอสราง :  ดําเนินการตลอดระยะเวลากอสรางโครงการ 

 (2) ระยะดําเนินการ  : ดําเนินการตลอดระยะเวลาดําเนินการโรงไฟฟา 

 

7.6.6 หนวยงานรับผิดชอบ 

 (1) ระยะกอสราง :  กฟผ. 

 (2) ระยะดําเนินการ : กฟผ. 

 

7.6.7 การประเมินผล 

กฟผ. นําเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดานคุณภาพน้ําใตดิน ตลอดจนปญหา 

อุปสรรคและขอเสนอแนะใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหนวยงาน 

ที่เก่ียวของ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะกอสรางและระยะดําเนินการของโครงการ 

 

7.6.8 งบประมาณ 

 (1) ระยะกอสราง :  รวมอยูในงบประมาณการกอสรางโครงการ 

  (2) ระยะดําเนินการ  : รวมอยูในงบประมาณประจําปของโรงไฟฟาแมเมาะ 
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รูปที่ 7.6.4.2-1 : แสดงตําแหนงสถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าใตดิน 
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7.7 แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรดิน 

 

7.7.1 หลักการและเหตุผล 

 ในระยะกอสรางโครงการจะมีเพียงการกอสรางอาคารสําหรับติดตั้งเคร่ืองจักร อุปกรณ และระบบ

สาธารณูปโภคตางๆ บนพื้นที่ประมาณ 63 ไร ที่ดําเนินการปรับสภาพพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาไวแลว จากการ

สํารวจการใชประโยชนที่ดนิ พบวา พื้นที่กอสรางโครงการเปนพื้นที่ที่ไมไดใชประโยชน ซึ่งสภาพการใชประโยชน

ที่ดินโดยรอบเปนพื้นที่โรงไฟฟาปจจุบัน และพื้นที่สํานักงาน ซึ่งไมเปนการรบกวนตอทรัพยากรดินในบริเวณนั้น 

และไมกอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรดินที่อยูโดยรอบแตอยางใด 

 ในระยะดําเนินการเถาที่เกิดจากการเผาไหมถานหิน จะถูกลําเลียงโดยสายพานระบบปดไปเก็บ

รวบรวมไวในบอเก็บเถา ซ่ึงเถาถานหินมีองคประกอบของโลหะหนักที่เปนพิษ เชน สารหนู ตะก่ัว ปรอท โครเมียม 

แคดเมียม และนิกเกิล มีโอกาสที่จะปนเปอนในดินบริเวณโดยรอบบอเก็บเถาถานหิน ทั้งนี้ การปนเปอนดังกลาวมี

โอกาสเกิดข้ึนจากการชะละลายโลหะหนักที่เปนพิษในเถาถานหินโดยน้ําฝนลงสูดิน และจากการที่ลมพัดพา 

เถาถานหินในบอเก็บเถาถานหินหรือในขณะทิ้งเถาถานหินลงในบอ ทําใหเถาถานหินไปตกลงบนผิวดินในบริเวณ

ใกลเคียงและเกิดการปนเปอนในดินได จากการวิเคราะหปริมาณโลหะหนักในเถาถานหินจากกระบวนการผลิต

ไฟฟาของโรงไฟฟาแมเมาะในปจจุบัน ในน้ําชะเถาถานหินที่ระบายออกจากโรงไฟฟา ในดินบริเวณขอบบอเก็บ

เถาถานหิน และในน้ําใตดิน พบวาปริมาณโลหะหนักที่เปนพิษที่ตรวจพบอยูในเกณฑมาตรฐาน ผลกระทบจาก

การชะละลายของโลหะหนักที่เปนพิษจากเถาถานหินสูดินจึงอยูในระดับต่ํา 

 

7.7.2 วัตถุประสงค 

 เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนตอทรัพยากรดิน ทั้งในระยะกอสรางและระยะดําเนนิการ รวมถึง

ติดตามถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการดําเนินงานของโครงการ 

 

7.7.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 (1) ระยะกอสราง :  วัดหางฮุงศรัทธาราม (S1) บริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ (S2) 

ตําบลบานสบปาด ขอบบอเก็บเถาถานหินดานทิศใต (S3) และขอบบอ

เก็บเถาถานหินดานทิศตะวันตก (S4) 

 (2) ระยะดําเนินการ : วัดหางฮุงศรัทธาราม (S1) บริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ (S2) 

ตําบลบานสบปาด ขอบบอเก็บเถาถานหินดานทิศใต (S3) และขอบบอ

เก็บเถาถานหินดานทิศตะวันตก (S4) 
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7.7.4 วิธีดําเนินการ 
 

7.7.4.1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 (1)  ระยะกอสราง 

• ตรวจสอบคุณสมบัติของดินบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกลเคียงเพื่อใชเปนขอมูล

อางอิงตอไป 

 (2)  ระยะดําเนินการ 

• ตรวจสอบที่ครอบปองกันการปลิวของเถาถานหินที่ติดตั้งที่สายพานลําเลียง ใหเปน 

ระบบปด ใหสามารถปองกันการปลิวของเถาถานหินไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• ตรวจสอบระบบสปริงเกอรใหมีประสิทธิภาพ สามารถฉีดพรมน้ําไดทั่วถึงทั้งพื้นที่บอเก็บ

เถาถานหิน รวมถึงมีการบํารุงรักษาระบบสปริงเกอรใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา 

• ให กฟผ.ดําเนินการศึกษาวิจัย เร่ือง การตกสะสมของสารกรดในดิน และความสามารถ

ของดินในการรองรับสารกรดบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกลเคียงที่คาดวามีการตกสะสมของสารกรด 

คอนขางสูง เพื่อใชทํานาย เตือนภัย และเปนแนวทางในการเฝาระวังผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต โดยอาจ

แบงการศึกษาวิจัยออกเปนระยะตางๆ ดังนี ้

- ระยะแรก (ชวง 1-5 ปแรกหลังจากที่มีการผลิตไฟฟาของโครงการ) : เพื่อสํารวจ

และรวบรวมขอมูลพื้นฐานตางๆ ที่จําเปนสําหรับการประเมินผลกระทบจากการตกสะสมของสารกรดในดิน  

เชน การวิเคราะหโครงสรางของดินและแรธาตุในดิน คาการอ่ิมตัวของดาง (Base Saturation) คาความสามารถ

ในการแลกเปลี่ยนแคตไอออน (Cation Exchange Capacity, CEC) องคประกอบของสารอินทรีย (Organic 

Matter Content) คาความสามารถในการเคลื่อนที่ของไอออน ความหนา (Thickness) ลักษณะผิวหนาของดิน 

ปริมาณอัตราของฝนตกในพื้นที่ คาความเปนกรด-ดาง ของน้ําฝน เปนตน 

- ระยะสุดทาย (ชวง 6-15 ป หลังจากที่มีการผลิตไฟฟาของโครงการ) : เพื่อ

คาดการณผลกระทบจากการตกสะสมของสารกรดในดินโดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร โดยอาศัยขอมูลที่ไดจาก

สํารวจและวิเคราะหไดในระยะแรก หากพบวาการดําเนินงานโครงการมีแนวโนมหรือกอใหเกิดผลกระทบ โครงการตอง

เสนอแนะวิธีการจัดการ การปองกัน หรือแนวทางในการเฝาระวงัและลดผลกระทบจากการตกสะสมของสารกรดในดิน 

 

7.7.4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 (1)  ระยะกอสรางและระยะดําเนินการ 

• ดัชนีตรวจวัด : 

− เนื้อดิน (Texture) 

− คาความเปนกรด-ดาง (Soil pH) 

− คาการนําไฟฟา (EC) 
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− อินทรียวัตถุในเนื้อดิน (Soil Organic Matter) 

− โครเมียม (Cr) 

− ทองแดง (Cu) 

− ตะก่ัว (Pb) 

− สารหนู (As) 

− แคดเมียม (Cd) 

− ปรอท (Hg) 

− ซัลเฟต  

− Cation Exchange Capacity (CEC) 

• สถานีตรวจวัด :  

 เก็บตัวอยางดินที่ระดับความลึก 0-20 และ 20-40 เซนติเมตร จํานวน 4 สถานี (ดังรูปที่ 

7.7.4.2-1) ไดแก 

− วัดหางฮุงศรัทธาราม (S1) 

− โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสบปาด (S2) 

− ขอบบอเก็บเถาถานหินดานทิศใต (S3) 

− ขอบบอเก็บเถาถานหินดานทิศตะวันตก (S4) 

• วิธีการตรวจวัด : 

ใชวิธีการตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2547)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เร่ือง กําหนด

มาตรฐานคุณภาพดิน หรือวิธีการที่หนวยงานที่เก่ียวของยอมรับ  

• ความถี่ : ดําเนินการปละ 1 คร้ังชวงฤดูแลง  

• คาใชจายโดยประมาณ : 40,000 บาทตอคร้ัง 

 

7.7.5 ระยะเวลาดําเนินการ 

• ระยะกอสราง :  ดําเนินการตลอดระยะเวลากอสรางโครงการ  

• ระยะดําเนินการ : ดําเนินการตลอดระยะเวลาดําเนินการโรงไฟฟา 
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รูปที่ 7.7.4.2-1 : สถานีตรวจวัดทรัพยากรดิน 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทท่ี 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

7.7.6 หนวยงานรับผิดชอบ 

• ระยะกอสราง :  กฟผ. 

• ระยะดําเนินการ : กฟผ. 

7.7.7 การประเมินผล 

 กฟผ. นําเสนอรายงานผลการปฏิบัตติามแผนปฏิบัติการดานทรัพยากรดิน ตลอดจนปญหา อุปสรรค 

และขอเสนอแนะใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหนวยงานที่เก่ียวของ  

ทุก 6 เดือน ตลอดระยะดําเนินการของโครงการ 

 

7.7.8 งบประมาณ 

 (1) ระยะกอสราง :  รวมอยูในงบประมาณการกอสรางโครงการ 

 (2) ระยะดําเนินการ  : รวมอยูในงบประมาณประจําปของโรงไฟฟาแมเมาะ 

 

7.8 แผนปฏิบัติการดานนิเวศวิทยาทางบก 

 

7.8.1 หลักการและเหตุผล 

 จากการศึกษาเร่ืองทรัพยากรสัตวปา ไมพบสัตวปาที่สถานภาพใกลสูญพันธภายในบริเวณพื้นที่

โครงการ อีกทั้งกิจกรรมกอสรางของโครงการจํากัดอยูภายในพื้นที่โรงไฟฟา และสัตวปาที่พบสวนใหญสามารถ

ปรับตัวได ผลกระทบจึงอยูในระดับต่ํา 

 นอกจากนี้ สัตวปาที่พบสวนใหญสามารถปรับตัวไดดี รวมทั้งอาศัยอยูรอบนอกของบริเวณพื้นที่

โรงไฟฟา ซึ่งกิจกรรมในระยะดําเนินงานและจะไมสงผลกระทบตอทรัพยากรสัตวปา อยางไรก็ตามเพื่อคง 

สภาพนิเวศวิทยาใหมีความเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวปาไว จึงไดเตรียมมาตรการปองกัน แกไข และ 

ลดผลกระทบตอสัตวปาในระยะดําเนินงานไว 

 

7.8.2 วัตถุประสงค 

 เพื่อปองกัน แกไข และลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนตอทรัพยากรปาไมและสัตวปาจากการพัฒนาพื้นที่

โครงการ 

 

7.8.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 (1) ระยะกอสราง : พื้นที่โครงการ และบริเวณที่พักคนงาน 

 (2) ระยะดําเนินการ : พื้นที่ใน 5 ตําบลของอําเภอแมเมาะ 
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สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

7.8.4 วิธีดําเนินการ 

 (1) ระยะกอสราง 

• หามจัดตั้งชุมชนแรงงานในบริเวณที่มีสภาพเปนปา เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบตอทรัพยากร

ปาไมและสัตวปาที่อาจมีเพิ่มมากข้ึนจากคนงานของโครงการ และยากในการปองกันหรือควบคุมดูแล 

• ใชอุปกรณและเคร่ืองมือในการกอสรางที่มีประสิทธิภาพและมีการบาํรุงรักษาเปนอยางดี 

เพื่อลดเสียง แสง ฝุนละออง และควันจากเคร่ืองจักร ที่อาจสงผลกระทบตอสัตวปาและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ 

• หามคนงานกอสรางบุกรุกทาํลายปาไม ลักลอบตัดไม ถางปา เก็บหาของปา เปลี่ยนแปลง

ลําน้ํา หรือยึดถือครอบครองพื้นที่ตนน้ําลําธารหรือไลลาสัตวปา บริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ 

 (2) ระยะดําเนินการ 

• หามพนักงาน กฟผ. ไลลาสัตวปาบริเวณพื้นที่ปาไมรอบพื้นที่โรงไฟฟาอยางเด็ดขาด 

• สงวนพื้นที่ปาไมและพื้นที่แหลงน้ําที่อยูใกลเคียงพื้นที่โรงไฟฟาใหเปนแหลงหากินและ 

อยูอาศัยของสัตวปา 

• สงเสริมกิจกรรมเพื่อการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา 

• ฟนฟูสภาพถ่ินที่อยูอาศัย และจัดทําสิ่งจําเปนสําหรับสัตวปา เชน ปลูกปาทดแทน เปนตน 

 

7.8.5 ระยะเวลาดําเนินการ 

 (1) ระยะกอสราง :  ดําเนินการตลอดระยะเวลากอสรางโครงการ 

 (2) ระยะดําเนินการ  : ดําเนินการตลอดระยะเวลาดําเนินการโรงไฟฟา 

 

7.8.6 หนวยงานรับผิดชอบ 

 (1) ระยะกอสราง :  กฟผ. 

 (2) ระยะดําเนินการ : กฟผ. 

 

7.8.7 การประเมินผล 

 กฟผ. นําเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดานทรัพยากรสัตวปา ตลอดจนปญหา

อุปสรรคและขอเสนอแนะใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหนวยงาน 

ที่เก่ียวของ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะกอสรางและระยะดําเนินการของโครงการ 

 

7.8.8 งบประมาณ 

 (1) ระยะกอสราง :  รวมอยูในงบประมาณการกอสรางโครงการ 

  (2) ระยะดําเนินการ : รวมอยูในงบประมาณประจําปของโรงไฟฟาแมเมาะ 
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สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

7.9 แผนปฏิบัติการดานนิเวศวิทยาทางน้ําและการประมง 

 

7.9.1 หลักการและเหตุผล 

 ระยะกอสรางโครงการอาจสงผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยาทางน้ําในรูปการเพิ่มปริมาณสารแขวนลอย 

และความขุน ทําใหปริมาณแสงสองลงไปในน้ําไดนอยลง การสังเคราะหแสงของแพลงกตอนพืชไมดีเทาที่ควร 

อยางไรก็ตาม ผลกระทบดังกลาวจะเปนผลกระทบชั่วคราวในระยะกอสราง  

 สําหรับน้ําทิ้งจากการอุปโภค-บริโภคจากคนงานกอสราง ผูรับเหมาจะติดตั้งบอเกรอะ-บอซึม หรือถัง

บําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปเพื่อบําบัดน้ําเสีย โดยไมมีการระบายออกสูภายนอกโดยตรง สวนน้ําเสีย/น้ําทิ้งสวนที่เหลือ

อ่ืนๆ ที่เกิดจากกระบวนการผลิต การใชน้ําในกิจกรรมการกอสราง เชน น้ําใชในการลางอุปกรณ เคร่ืองมือ  

เปนตน จะถูกรวบรวมและสงไปยังบอดักตะกอนกอนนํากลับมาใชฉีดพรมพื้นที่กอสรางเพื่อลดการฟุงกระจาย

ของฝุนละออง ดังนั้น ผลกระทบจากน้ําทิ้ง/น้ําเสียจากการกอสรางของโครงการจะไมเกิดผลกระทบตอระบบ

นิเวศวิทยาทางน้ํา และการประมง 

 ในระยะดําเนินการของโครงการน้ําทิ้งในสวนหนึ่งหลังจากผานการบําบัดแลวจะถูกระบายมารวมกัน

ในบอตกตะกอนและเพิ่มอากาศ (Settleable Solid and Oxidation Pond) จํานวน 2 บอ ขนาดความจุบอที่ 1 

เทากับ 20,000 ลูกบาศกเมตร และบอที่ 2 เทากับ 12,000 ลูกบาศกเมตร รวมทั้ง 2 บอ เทากับ 32,000 

ลูกบาศกเมตร เพื่อตกตะกอนและแยกคราบน้ํามันออกจากน้ําทิ้ง จากนั้นจะสงไปบําบัดตอดวยกระบวนการ 

ทางชีววิทยาในบอ Bio-Treatment Pond ขนาดความจุ 115,000 ลูกบาศก เมตร เพื่อให ไดมาตรฐานฯ  

กอนระบายลงบอพักน้ํา (Diversion Pond) ขนาดความจุ 100,000 ลูกบาศกเมตร กอนปลอยลงอางเก็บน้ํา 

แมเมาะขนาดความจุ 990,000 ลูกบาศกเมตร และปลอยลงสูแมน้ําแมจาง 

 สําหรับน้ําที่มีการปนเปอนจะถูกนํามารวมกันในบอ Waste Ash Water Basin (ZQ-1) กอนสูบทิ้ง

ลงบอตกตะกอนน้ําข้ีเถา ขนาดความจุ 500,000 ลูกบาศกเมตร เพื่อแยกตะกอนเถาออกจากน้ําทิ้งกอน น้ําทิ้ง

จากบอดังกลาวสวนใหญจะสูบกลับไปใชสเปรยลดความรอนใหกับเถาหนักที่บริเวณ Submersible Scrapper 

Conveyor และใชเปนน้ําชดเชยเขาระบบกําจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซดเคร่ืองที่ 12-13 สวนน้ําที่ลนออกจากบอ

ตกตะกอนน้ําข้ีเถาจะถูกนําไปบําบัดรวมกับน้ําทิ้งสวนที่หนึ่งในบอ Bio-Treatment Pond เนื่องจากโครงการ 

มีกําลังการผลิตไฟฟาติดตั้งรวมไมเปลี่ยนแปลงและโรงไฟฟาใหมมีประสิทธิภาพดีกวาโรงไฟฟาเดิม และปริมาณ

น้ําทิ้งจากโรงไฟฟาใหมมีปริมาณน้ําทิ้งนอยกวาโรงไฟฟาเดิม ดังนั้นระบบระบายน้ําทิ้งรวมของโรงไฟฟาแมเมาะ  

จึงสามารถรองรับปริมาณน้ําทิ้งจากโรงไฟฟาใหมไดเพียงพอ แนวทางในการจัดการน้ําทิ้ง คือ ระบายน้ําทิ้งจาก

โครงการลงบอตกตะกอนน้ําข้ีเถา จากนั้นนําไปผานกระบวนการบําบัดน้ําทิ้งรวมของโรงไฟฟาแมเมาะใหอยูใน

เกณฑมาตรฐานฯ กอนระบายลงสูแมน้ําแมจาง ซึ่งสงผลตอระบบนิเวศทางน้ําในระดับต่ํา 
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 อุณหภูมิของน้ําที่สูงข้ึนจากกระบวนการหลอเย็นของโรงไฟฟาบางสวนจะถูกนํากลับไปใชใหมใน

ระบบหลอเย็นน้ําข้ีเถาใตเตาและการระเหย สวนที่เหลือจะปลอยลงสูบอตกตะกอน และถูกพักไวอยางนอย 2 วัน 

เพื่อใหอุณหภูมิของน้ําลดลง โดยควบคุมไมใหเกิน 40 องศาเซลเซียส จากนั้นจะถูกปลอยลงสูบอชีววิธีกอน 

ที่จะปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ ซึ่งผลจากการตรวจวัดอุณหภูมิ พบวา อุณหภูมิของน้ํามีแนวโนมลดลงจนมีคา

ไมเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพธรรมชาติ จึงไมกอใหเกิดปญหาตอการอยูอาศัยของสัตวน้ําและอยูในเกณฑมาตรฐาน

การควบคุมระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้น ผลกระทบจากการระบายน้ําทิ้งจาก

กระบวนการหลอเย็นตอนิเวศวิทยาทางน้ําจึงอยูในระดับต่ํา 

 อยางไรก็ตาม จําเปนตองมีแผนปฏิบัติการ เพื่อลดผลกระทบที่มีตอระบบนิเวศวิทยาทางน้ํา 

ทั้งในระยะกอสราง และระยะดําเนินการ อีกทั้งยังใชเปนแผนในการติดตามตรวจสอบนิเวศวิทยาทางน้ําและ 

การประมงอีกดวย 
 

7.9.2 วัตถุประสงค 

 (1) เพื่อลดผลกระทบตอแพลงกตอน สัตวหนาดิน สัตวน้ําวัยออน ในอางเก็บน้ําแมเมาะเนื่องจาก

ความขุนและปริมาณสารแขวนลอยที่เพิ่มข้ึน และการปนเปอนน้ําทิ้งจากการอุปโภค-บริโภคของคนงาน ในระยะ

กอสราง และผลกระทบจากการปนเปอนโลหะหนักในเนื้อปลาในระยะดําเนินการของโครงการ 

 (2) เพื่อติดตามตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการดานนิเวศวิทยาทางน้ําในอางเก็บน้ําแมจาง อางเก็บน้ํา

แมขามและอางเก็บน้ําแมเมาะ ทั้งในระยะกอสรางและระยะดําเนินการของโครงการ 
 

7.9.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 (1) ระยะกอสราง :  อางเก็บน้ําแมจาง อางเก็บน้ําแมขาม อางเก็บน้ําแมเมาะ (บริเวณตนน้ํา 

กลางน้ํา และทายน้ํา) และเข่ือนก่ิวลม 

 (2) ระยะดําเนินการ : อางเก็บน้ําแมจาง อางเก็บน้ําแมขาม อางเก็บน้ําแมเมาะ (บริเวณตนน้ํา 

กลางน้ํา และทายน้ํา) และเข่ือนก่ิวลม 
 

7.9.4 วิธีดําเนินการ 
 

7.9.4.1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 (1) ระยะกอสราง 

• สรางบอดักตะกอน เพื่อรองรับน้ําผิวดินจากพื้นที่กอสรางโครงการกอนระบายลงสูทางน้ํา 

• หามทิ้งขยะเศษวัสดุและเศษดินลงสูทางระบายน้ํา และน้ําทิ้งที่ผานระบบบําบัดชีววิธี 

และอางเก็บน้ําแมเมาะโดยเด็ดขาด 

• จัดเก็บเศษวัสดุ เศษดินและขยะจากกิจกรรมการกอสรางโดยรวบรวมบรรจุ และกําจัด 

ใหเหมาะสม 

• หามลางทําความสะอาดเคร่ืองมือ/เคร่ืองจักรในอางเก็บน้ําแมจาง อางเก็บน้ําแมขาม  

น้ําทิ้งที่ผานระบบบําบัดชีววิธี และอางเก็บน้ําแมเมาะโดยเด็ดขาด 
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• จัดสรางหองสุขาที่ถูกหลักสุขาภิบาลสําหรับคนงานใหเพียงพอ และหางจากทางน้ําอยางนอย 

150 เมตร  

• คงสภาพตนไมหรือพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่กอสรางริมทางระบายน้ําเพื่อใชเปนแนว

ปองกันดินพังทลาย และลดการชะลางของดินเนื่องจากฝน ทั้งนี้ หากพื้นที่ดังกลาวไมมีตนไมหรือพื้นที่สีเขียว 

โครงการจะทําการบดอัดคันดินใหมีความลาดชันเปนไปตามหลักวิศวกรรม เพื่อปองกันไมใหเกิดการชะลางของดิน 

• ใหความรูและความเขาใจแกประชาชนถึงปจจัยเสี่ยงที่เกิดข้ึน รวมทั้งสาเหตุของการสะสม

ของสารปรอทในเนื้อปลาในอางเก็บน้ําตางๆ ในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกลเคียง 

• หามจับสัตวน้ําในพื้นที่อางเก็บน้ําแมเมาะ เพื่อเปนการอนุรักษสัตวน้ํา 

 (2)  ระยะดําเนินการ 

  (ก) อางเก็บนํ้าแมจางและอางเก็บนํ้าแมขาม 

• บํารุงรักษา ดูแลการทํางานของระบบสูบน้ําของสถานีสูบน้ําที่อางเก็บน้ําแมจาง

และอางเก็บน้ําแมขาม ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีเปนประจํา  

• ตรวจสอบการทํางานและหมั่นทําความสะอาดตะแกรงที่ใชสูบน้ําเปนประจํา 

  (ข) นํ้าทิ้งที่ผานระบบบําบัดชีววิธี 

• ปฏิบัติตามมาตรการดานคุณภาพน้ําผิวดินในระยะดําเนินการอยางเครงครัด  

  (ค) ปริมาณโลหะหนักในเน้ือปลา 

• หากตรวจพบวาปลาในอางเก็บน้ําแมเมาะมีคาปรอทที่สูงเกินกวาคามาตรฐาน

อาหารระหวางประเทศ (Codex A limentarius; Codex General standard for contaminants and toxins 

in food and feed 193-1995) หรือมาตรฐานที่กําหนดโดยหนวยงานภายในประเทศไทย ตองดําเนินการจัดตั้ง

คณะกรรมการ 3 ฝาย ประกอบดวย ผูแทนของ กฟผ. หนวยงานราชการ และประชาชน เพื่อรวมกันพิจารณา

และวิเคราะหสาเหตุ หากมาจากการดําเนินงานของโครงการ กฟผ. ตองดําเนินการขุดลอกอางเก็บน้ําแมเมาะ  

• ทําการศึกษาติดตามเฝาระวังปริมาณโลหะหนักในเนื้อปลา บริเวณอางเก็บน้ํา 

แมเมาะอยางใกลชิด 

• ใหความรูและความเขาใจแกประชาชนถึงปจจัยเสี่ยงที่เกิดข้ึน รวมทั้งสาเหตุของ

การสะสมของสารปรอทในเนื้อปลาในอางเก็บน้ําตางๆ ในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกลเคียง  

• สุมตรวจเนื้อปลา โดยเนนปลาที่มีพฤติกรรมการกินพืชและสัตวหนาดินอยาง

ตอเนื่อง 

• หามจับสัตวน้ําในพื้นที่อางเก็บน้ําแมเมาะ เพื่อเปนการอนุรักษสัตวน้ํา 
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7.9.4.2  มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม  

 (1) ระยะกอสราง 

• ดัชนีตรวจวัด : 

− แพลงกตอนพืชและสัตว 

− สัตวน้ําวัยออน 

− สัตวหนาดิน 

− ปริมาณโลหะหนักในเนื้อปลา   

 โครเมียม (Cr) 

 แคดเมียม (Cd) 

 ปรอท (Hg) 

 สารหนู (As) 

 ตะก่ัว (Pb) 

 ปรอทอินทรีย (Methyl Mercury) 

ทั้งนี้ในการเก็บตัวอยางปลาตองบันทึกขอมูลชนิดปลา ขนาด น้ําหนัก และอาย ุ

ของปลารวมดวย 

• สถานีตรวจวัด : 

− แพลงกตอนพืชและสัตว สัตวน้ําวัยออน สัตวหนาดินจํานวน 7 สถานี ไดแก อางเก็บ

น้ําแมจาง อางเก็บน้ําแมขาม อางเก็บน้ําแมเมาะ ทายอางเก็บน้ําแมเมาะ ลําน้ําแมจาง ทายน้ําลําน้ําแมจาง  

และเข่ือนก่ิวลม ดังตารางที่ 7.9.4.2-1 และรูปที่ 7.9.4.2-1  

− ปริมาณโลหะหนักในเนื้อปลา บริเวณอางเก็บน้ําแมเมาะ ลําน้ําแมจาง อางเก็บน้ํา 

แมจาง อางเก็บน้ําแมขาม และเข่ือนก่ิวลม ดังตารางที่ 7.9.4.2-1 และรูปที่ 7.9.4.2-1 
 

ตารางที่ 7.9.4.2-1 

สถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าผิวดินและคุณภาพนํ้าทิ้ง 

สถานสีํารวจ เหตุผลและความสําคัญ 

อางเก็บนํ้าแมจาง เปนแหลงนํ้าท่ีจะนําไปใชในกิจกรรมของโรงไฟฟา 

อางเก็บนํ้าแมขาม เปนแหลงนํ้าท่ีจะนําไปใชในกิจกรรมของโรงไฟฟา 

อางเก็บนํ้าแมเมาะ แหลงนํ้าธรรมชาติท่ีรองรับนํ้าท่ีผานการบําบัดแลวจากโรงไฟฟา 

ทายนํ้าอางเก็บนํ้าแมเมาะ จุดระบายออกจากอางเก็บนํ้าแมเมาะ 

ลํานํ้าแมจาง แหลงนํ้าธรรมชาติ  

ทายนํ้าลํานํ้าแมจาง แหลงนํ้าธรรมชาติท่ีรับนํ้าจากอางเก็บนํ้าแมเมาะ 

เข่ือนก่ิวลม แหลงนํ้าธรรมชาต ิ
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รูปที่ 7.9.4.2-1 : สถานีติดตามตรวจสอบนิเวศวิทยาทางนํ้า ในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ  
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• วิธีการตรวจวัด : 

− ทําการเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช โดยใชวิธีตักน้ําจากผิวน้ํา (ลึกประมาณ 0-30 

เซนติเมตร) จํานวน 20 ลิตร เทลงมาในถุงแพลงกตอนขนาดตา 16 ไมครอน ลางถุงแพลงกตอนดานนอกดวยน้ํา

ตัวอยาง 3 คร้ัง เพื่อรวบรวมตัวอยางที่คางอยูในถุงแพลงกตอนลงขวดเก็บตัวอยาง เก็บรักษาสภาพตัวอยาง 

โดยการเติมน้ํายาฟอรมาลดีไฮดที่ปรับสภาพเปนกลาง โดยใหความเขมขนของฟอรมาลดีไฮดในตัวอยางเทากับ

รอยละ 5 โดยปริมาตร  นําตัวอยางที่ไดจะนํากลับไปวิเคราะหชนิด และตรวจนับปริมาณที่หองปฏิบัติการ 

− ทําการเก็บตัวอยางแพลงกตอนสัตวดวยถุงลากแพลงกตอนสัตวที่มีขนาดตา  

60 ไมครอน ทําการเก็บตัวอยางแพลงกตอนสัตวโดยใชวิธีตักน้ําจากผิวน้ํา (ลึกประมาณ 0-30 เซนติเมตร) 

จํานวน 20 ลิตร เทลงมาในถุงแพลงกตอนขนาดตา 60 ลางถุงแพลงกตอนดานนอกดวยน้ําตัวอยาง 3 คร้ัง  

เพื่อรวบรวมตัวอยางที่คางอยูในถุงแพลงกตอนลงขวดเก็บตัวอยาง เก็บรักษาสภาพตัวอยางโดยการเติมน้ํายา

ฟอรมาลดีไฮดที่ปรับสภาพเปนกลาง โดยใหความเขมขนของฟอรมาลดีไฮดในตัวอยางเทากับรอยละ 5  

โดยปริมาตรนําตัวอยางที่ไดจะนํากลับไปวิเคราะหชนิด และตรวจนับปริมาณที่หองปฏิบัติการ 

− การเก็บตัวอยางสัตวหนาดินดวย Ekman Dredge (พื้นที่ 0.5 ตารางฟุต) ทําการเก็บ

ตัวอยางสถานีละ 2 จุด (รวม 1 ตารางฟุต) นําตัวอยางที่ตักไดใสตะแกรงรอนที่มีขนาดตา 850 ไมครอน เลือกเศษ 

วัสดุที่ไมตองการทิ้ง แยกเก็บสวนที่รอนไดใสขวดเก็บตัวอยาง เก็บรักษาสภาพตัวอยางดวยการเติมน้ํายา

ฟอรมาลินที่ปรับสภาพเปนกลาง โดยใหความเขมขนของฟอรมาลดไีฮดในตัวอยางเทากับรอยละ 5 โดยปริมาตร 

ทําการวิเคราะหชนิดและตรวจนับปริมาณสัตวหนาดินที่หองปฏิบัติการ 

− ใช เรือขนาดกลางทําการลากถุงแพลงกตอนแบบ Larvae Net ขนาดชองตา  

330 ไมครอน เสนผาศูนยกลางปากถุง 45 เซนติเมตร ที่ปากถุงติด Flow Meter ที่ระดับความสูง 1/3 ของ

เสนผาศูนยกลางในแนวดิ่งเพื่อวัดปริมาตรน้ําที่ผานถุงลาก ลากเก็บตัวอยางสัตวน้ําวัยออนในแนวระนาบบริเวณ

ผิวหนาน้ําต่ําจากระดับผิวน้ําประมาณ 50 เซนติเมตร เปนเวลาประมาณ 10 นาที เก็บรักษาสภาพตัวอยางดวย 

การเติมน้ํายาฟอรมาลินที่ปรับสภาพเปนกลาง โดยใหความเขมขนของฟอรมาลดีไฮดในตัวอยางเทากับรอยละ 10  

โดยปริมาตร นํากลับไปวิเคราะหและตรวจนับปริมาณที่หองปฏิบัติการ 

− การวิเคราะหโลหะหนักในเนื้อปลา ดวยวิธีการตามมาตรฐาน AOAC Standard 

Method ป ค.ศ. 2000 โดยใชแห ตาขาย และเบ็ดเปนเคร่ืองมือในการรวบรวมตัวอยางปลา สําหรับตัวอยางปลา 

ที่ไดในแตละคร้ังใหทําการสุมชนิดละ 1-3 ตัว ข้ึนอยูกับจํานวนปลาตอชนิดที่จับได เพื่อเปนตัวแทนของปลาที่จับได

ในแตละชนิดในการวิเคราะหโลหะหนักในเนื้อปลา โดยการวิเคราะหดําเนินการตามวิธีการยอยแบบเปยก  

(Wet Digestion) แลววัดปริมาณความเขมขนของโลหะหนักดวยเคร่ือง Atomic Absorption Spectrophotometer 

• ความถี่ : ปละ 2 คร้ัง ชวงฤดูฝน 1 คร้ัง และชวงฤดูแลง 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลากอสราง

โครงการ 

• คาใชจายโดยประมาณ : 300,000 บาทตอคร้ัง 

 (2) ระยะดําเนินการ 

• ดัชนีตรวจวัด : 

− แพลงกตอนพืชและสัตว 

− สัตวน้ําวัยออน 

− สัตวหนาดิน 
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สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

− ปริมาณโลหะหนักในเนื้อปลา   

 โครเมียม (Cr) 

 แคดเมียม (Cd) 

 ปรอท (Hg) 

 สารหนู (As) 

 ตะก่ัว (Pb) 

 ปรอทอินทรีย (Methyl Mercury) 

ทั้งนี้ในการเก็บตัวอยางปลาตองบันทึกขอมูลชนิดปลา ขนาด และอายุของปลารวม

ดวย 

• สถานีตรวจวัด : 

− แพลงกตอนพืชและสัตว สัตวน้ําวัยออน สัตวหนาดินจํานวน 7 สถานี ไดแก อางเก็บ

น้ําแมจาง อางเก็บน้ําแมขาม อางเก็บน้ําแมเมาะ ทายอางเก็บน้ําแมเมาะ ลําน้ําแมจาง ทายน้ําลําน้ําแมจาง  

และเข่ือนก่ิวลม ดังรูปที่ 7.9.4.2-1 

− ปริมาณโลหะหนักในเนื้อปลา บริเวณอางเก็บน้ําแมเมาะ ลําน้ําแมจาง และอางเก็บน้ํา

แมจาง อางเก็บน้ําแมขาม และเข่ือนก่ิวลม ดังรูปที่ 7.9.4.2-1 

• วิธีการตรวจวัด : 

− ทําการเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช โดยใชวิธีตักน้ําจากผิวน้ํา (ลึกประมาณ 0-30 

เซนติเมตร) จํานวน 20 ลิตร เทลงมาในถุงแพลงกตอนขนาดตา 16 ไมครอน ลางถุงแพลงกตอนดานนอกดวยน้ํา

ตัวอยาง 3 คร้ัง เพื่อรวบรวมตัวอยางที่คางอยูในถุงแพลงกตอนลงขวดเก็บตัวอยาง เก็บรักษาสภาพตัวอยางโดย

การเติมน้ํายาฟอรมาลดีไฮดที่ปรับสภาพเปนกลาง โดยใหความเขมขนของฟอรมาลดีไฮดในตัวอยางเทากับรอยละ 

5 โดยปริมาตร  นําตัวอยางที่ไดจะนํากลับไปวิเคราะหชนิด และตรวจนับปริมาณที่หองปฏิบัติการ 

− ทําการเก็บตัวอยางแพลงกตอนสัตวดวยถุงลากแพลงกตอนสัตวที่มีขนาดตา  

60 ไมครอน ทําการเก็บตัวอยางแพลงกตอนสัตวโดยใชวิธีตักน้ําจากผวิน้ํา (ลึกประมาณ 0-30 เซนติเมตร) จํานวน 

20 ลิตร เทลงมาในถุงแพลงกตอนขนาดตา 60 ลางถุงแพลงกตอนดานนอกดวยน้ําตัวอยาง 3 คร้ัง เพื่อรวบรวม

ตัวอยางที่คางอยูในถุงแพลงกตอนลงขวดเก็บตัวอยาง เก็บรักษาสภาพตัวอยางโดยการเติมน้ํายาฟอรมาลดีไฮด 

ที่ปรับสภาพเปนกลาง โดยใหความเขมขนของฟอรมาลดีไฮดในตัวอยางเทากับรอยละ 5 โดยปริมาตรนําตัวอยาง

ที่ไดจะนํากลับไปวิเคราะหชนิด และตรวจนับปริมาณที่หองปฏิบัติการ 

− การเก็บตัวอยางสัตวหนาดินดวย Ekman Dredge (พื้นที่ 0.5 ตารางฟุต) ทําการเก็บ

ตัวอยางสถานีละ 2 จุด (รวม 1 ตารางฟุต) นําตัวอยางที่ตักไดใสตะแกรงรอนที่มีขนาดตา 850 ไมครอน เลือกเศษวัสดุ

ที่ไมตองการทิ้ง แยกเก็บสวนที่รอนไดใสขวดเก็บตัวอยาง เก็บรักษาสภาพตัวอยางดวยการเติมน้ํายาฟอรมาลินที่ปรับ

สภาพเปนกลาง โดยใหความเขมขนของฟอรมาลดีไฮดในตัวอยางเทากับรอยละ 5 โดยปริมาตร ทําการวิเคราะหชนิด

และตรวจนับปริมาณสัตวหนาดินที่หองปฏิบัติการ 
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ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

− ใช เรือขนาดกลางทําการลากถุงแพลงกตอนแบบ Larvae Net ขนาดชองตา  

330 ไมครอน เสนผาศูนยกลางปากถุง 45 เซนติเมตร ที่ปากถุงติด Flow Meter ที่ระดับความสูง 1/3 ของ

เสนผาศูนยกลางในแนวดิ่งเพื่อวัดปริมาตรน้ําที่ผานถุงลาก ลากเก็บตัวอยางสัตวน้ําวัยออนในแนวระนาบบริเวณ

ผิวหนาน้ําต่ําจากระดับผิวน้ําประมาณ 50 เซนติเมตร เปนเวลาประมาณ 10 นาที เก็บรักษาสภาพตัวอยางดวย 

การเติมน้ํายาฟอรมาลินที่ปรับสภาพเปนกลาง โดยใหความเขมขนของฟอรมาลดีไฮดในตัวอยางเทากับรอยละ 10  

โดยปริมาตร นํากลับไปวิเคราะหและตรวจนับปริมาณที่หองปฏิบัติการ 

− การวิเคราะหโลหะหนักในเนื้อปลา ดวยวิธีการตามมาตรฐาน AOAC Standard 

Method ป ค.ศ. 2000 โดยใชแห ตาขาย และเบ็ดเปนเคร่ืองมือในการรวบรวมตัวอยางปลา สําหรับตัวอยางปลา 

ที่ไดในแตละคร้ังใหทําการสุมชนิดละ 1-3 ตัว ข้ึนอยูกับจํานวนปลาตอชนิดที่จับได เพื่อเปนตัวแทนของปลาที่จับ 

ไดในแตละชนิดในการวิเคราะหโลหะหนักในเนื้อปลา โดยการวิเคราะหดําเนินการตามวิธีการยอยแบบเปยก  

(Wet Digestion) แลววัดปริมาณความเขมขนของโลหะหนักดวยเคร่ือง Atomic Absorption Spectrophotometer 

• ความถี่ : 

− ปละ 2 คร้ัง ชวงฤดูฝน 1 คร้ัง และชวงฤดูแลง 1 คร้ัง  

• คาใชจายโดยประมาณ : 

− 300,000 บาทตอคร้ัง 
 

7.9.5 ระยะเวลาดําเนินการ 

 (1) ระยะกอสราง :  ดําเนินการตลอดระยะเวลากอสรางโครงการ 

 (2) ระยะดําเนินการ : ดําเนินการตลอดระยะเวลาดําเนินการโรงไฟฟา 
 

7.9.6 หนวยงานรับผิดชอบ 

 (1) ระยะกอสราง :  กฟผ. 

 (2) ระยะดําเนินการ : กฟผ. 
 

7.9.7 การประเมินผล 

 กฟผ.นําเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดานนิเวศวิทยาทางน้ําและการประมง 

ตลอดจนปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

และหนวยงานที่เก่ียวของ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะกอสรางและระยะดําเนินการของโครงการ 
 

7.9.8 งบประมาณ 

 (1) ระยะกอสราง :  รวมอยูในงบประมาณการกอสรางโครงการ 

  (2) ระยะดําเนินการ : รวมอยูในงบประมาณประจําปของโรงไฟฟาแมเมาะ 
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สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

7.10 แผนปฏิบัติการดานระบบนิเวศ 
 

7.10.1 หลักการและเหตุผล  

 สภาพปจจุบันของโรงไฟฟาแมเมาะเปนโรงไฟฟาพลังความรอนที่ใชถานหินลิกไนตเปนเชื้อเพลิง  

มีขนาดกําลังการผลิตติดตั้งรวม 2,400 เมกะวัตต เปนสวนหนึ่งของระบบนิเวศที่อยูโดยรอบโรงไฟฟาแมเมาะ 

ไดแก นิเวศแหลงน้ํา นิเวศปาไม นิเวศดิน นิเวศชุมชน และนิเวศเกษตร ในระยะกอสรางโครงการ จะสงผล

กระทบตอระบบนิเวศโดยรอบในระดับต่ํา เนื่องจากโครงการดําเนินการบนพื้นที่ของโรงไฟฟาแมเมาะปจจุบัน 

และมีมาตรการในการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมในแตละปจจัยสิ่งแวดลอม 

 ในระยะดําเนินการ เมื่อพิจารณาจากขอมูลของโรงไฟฟาแมเมาะปจจุบันและระบบนิเวศในพื้นที่

ศึกษาซึ่งเปนสภาพกอนมีโครงการรวมกับขอมูลโครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ  

เคร่ืองที่ 4-7 คาดวาแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงของผลกระทบหลังมีโครงการจะเปนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก 

ตอระบบนิเวศธรรมชาติและระบบนิเวศมนุษย เนื่องจากโครงการตั้งอยูในพื้นที่โรงไฟฟาแมเมาะปจจุบัน 

ใชเคร่ืองจักรใหมที่มีประสิทธิภาพสูง ทําใหมีการใชทรัพยากรนอยลง รวมทั้งมีของเสียนอยลงดวย การกําหนด

มาตรการควบคุมมลสารทางอากาศดวยการติดตั้ง FGD SCR และ ESP รวมทั้งการดําเนินการตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2552) เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศ

เสียจากโรงไฟฟาใหม ยิ่งจะชวยใหการควบคุมมลสารมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงจะสงผลดีตอระบบนิเวศ 

นอกจากนี้ จากการดําเนินการ CSR ของ กฟผ. แมเมาะ เชน สงเสริมการใชจุลินทรียชีวภาพโครงการพืชสวน 

ร้ัวกินได โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ การติดตั้งปายประชาสัมพันธรณรงคลดการเผาปา โครงการปลูกปา 

โครงการจัดการทรัพยากรปาไม ระบบนิเวศชุมชนแบบมีสวนรวม กิจกรรมเหลานี้ชวยรักษาและฟนฟูใหระบบ

นิเวศอยูในสภาวะสมดุล 
 อยางไรก็ตาม เพื่อลดผลกระทบที่มีตอระบบนิเวศในระยะกอสราง และระยะดําเนินการ โครงการ 

จึงตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม ที่ระบุไวในรายงานอยางเครงครัด 
 

7.10.2 วัตถุประสงค 

 (1) เพื่อลดผลกระทบตอระบบนิเวศ ทั้งในระยะกอสรางและระยะดําเนินการโครงการ 

 (2) เพื่อติดตามตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการดานนิเวศใหครอบคลุมทุกปจจัยสิ่งแวดลอมทั้งใน

ระยะกอสรางและระยะดําเนินการของโครงการ 

 

7.10.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 (1) ระยะกอสราง :  ตามที่ระบุในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ในรายงาน 

EHIA ในระยะกอสราง 

 (2) ระยะดําเนินการ : ตามที่ระบุในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ในรายงาน 

EHIA ในระยะดําเนินการ 
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7.10.4 วิธีดําเนินการ 
 

7.10.4.1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 (1) ระยะกอสราง 

• ควบคุมใหดําเนินงานตามที่ระบุในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

ในรายงาน EHIA ในระยะกอสราง 

 (2) ระยะดําเนินการ  

• ควบคุมใหดําเนินงานตามที่ระบุในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

ในรายงาน EHIA ในระยะดําเนินการ 

 

7.10.5 ระยะเวลาดําเนินการ 

 (1) ระยะกอสราง :  ดําเนินการตลอดระยะเวลากอสรางโครงการ 

 (2) ระยะดําเนินการ : ดําเนินการตลอดระยะเวลาดําเนินการโรงไฟฟา 
 

7.10.6 หนวยงานรับผิดชอบ 

 (1) ระยะกอสราง :  กฟผ. 

 (2) ระยะดําเนินการ : กฟผ. 

 

7.10.7 การประเมินผล 

 กฟผ. นําเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดานระบบนิเวศ ตลอดจนปญหาอุปสรรค

และขอเสนอแนะใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหนวยงานที่เก่ียวของ  

ทุก 6 เดือน ตลอดระยะกอสรางและระยะดําเนินการของโครงการ 

 

7.10.8 งบประมาณ 

 (1) ระยะกอสราง :  รวมอยูในงบประมาณการกอสรางโครงการ 

  (2) ระยะดําเนินการ : รวมอยูในงบประมาณประจําปของโรงไฟฟาแมเมาะ 
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7.11 แผนปฏิบัติการดานการคมนาคม 

 

7.11.1 หลักการและเหตุผล 

 สภาพการจราจรปจจุบันของทางหลวงหมายเลข 1348 และเสนทางเขาสูโรงไฟฟาทั้งสองฝง 

ทั้งวันทํางานและวันหยุด มีสภาพการจราจรคลองตัวสูง ดังนั้น ในระยะกอสรางทั้ง 2 เสนทาง สามารถรองรับ

ปริมาณจราจรที่เพิ่มข้ึนจากโครงการไดอยางเพียงพอ อยางไรก็ตาม ทั้ง 2 เสนทางอาจไดรับผลกระทบจาก 

การขนสงของยานพาหนะ เชน ถนนชํารุดจากการขนสงของรถบรรทุกขนาดใหญ และรถเทรลเลอร รวมทั้ง

อุบัติเหตุ แตผลกระทบดานคมนาคม ในระยะกอสรางจะอยูในระดับต่ํา 

 สวนในระยะดําเนินการสภาพการจราจรของทางหลวงหมายเลข 1348 และเสนทางเขาสูโรงไฟฟา

ทั้ง 2 ฝง ทั้งวันทํางานและวันหยุด มีสภาพการจราจรคลองตัวสูง ดังนั้น ทั้ง 2 เสนทาง สามารถรองรับปริมาณ

จราจรจากโครงการไดอยางเพียงพอ 

 อยางไรก็ตาม อาจเกิดผลกระทบจากการขนสงของยานพาหนะ เชน ถนนชํารุดจากการขนสงของ

รถบรรทุกขนาดใหญเพื่อขนสงสารเคมี รวมทั้งอุบัติเหตุจากการขับข่ี อยางไรก็ตามผลกระทบดานคมนาคม  

ในระยะดําเนินการจะอยูในระดับต่ํา 

 

7.11.2 วัตถุประสงค 

 เพื่อปองกันและลดผลกระทบดานคมนาคมที่อาจเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการในระยะกอสราง

และระยะดําเนินการ พรอมทั้งติดตามตรวจสอบแผนปฏิบัติการดานการคมนาคมโดยเฉพาะในระยะกอสรางของ

โครงการ 

 

7.11.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 (1) ระยะกอสราง :  ภายในพื้นที่โครงการและทางหลวงแผนดินหมายเลข 1348 บริเวณ 

บานเวียงสวรรค ถนนเลียบคลองติดที่ทิ้งดินในพื้นที่ตําบลบานดง และ

เสนทางเขาสู กฟผ.แมเมาะ 

 (2) ระยะดําเนินการ : ภายในพื้นที่โครงการและทางหลวงแผนดินหมายเลข 1348 บริเวณ 

บานเวียงสวรรค ถนนเลียบคลองติดที่ทิ้งดินในพื้นที่ตําบลบานดง และ

เสนทางเขาสู กฟผ.แมเมาะ  
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ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

7.11.4 วิธีดําเนินการ 

 

7.11.4.1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

  (1)  ระยะกอสราง  

• วางแผนการใชเสนทางในการขนสงวัสดุอุปกรณของโครงการ เพื่อหลีกเลี่ยงปญหา 

ดานการจราจร 

• แจงใหประชาชนในพื้นที่รับทราบเก่ียวกับแผนการกอสราง เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาจราจร

หนาแนนระหวางการกอสรางโครงการ 

• แจงหนวยงานที่เก่ียวของในจังหวัดลําปาง เชน ผูวาราชการจังหวัดลําปาง นายอําเภอ 

แมเมาะ และหนวยงานราชการที่เก่ียวของ เก่ียวกับรายละเอียดและระยะเวลาของกิจกรรมการกอสรางของ

โครงการ 

• ประสานงานเร่ืองเสนทาง กรณีการขนสงอุปกรณขนาดใหญกับตํารวจทางหลวง  

เพื่อการอํานวยความสะดวก 

• กําหนดใหพนักงานขับรถทุกคนขับข่ีและขนสงโดยปฏิบัติตามกฎหมายการคมนาคม 

ขนสงอยางเครงครัด 

• จํากัดความเร็วของรถที่วิ่งเขา-ออกพื้นที่โครงการ ไมเกิน 40 กิโลเมตรตอชั่วโมง 

• ทําการซอมแซมถนนที่ชํารุดอันเนื่องจากกิจกรรมการกอสราง 

• จัดใหมีแสงสวางที่เพียงพอและมีสัญลักษณแสดงขอบเขตพื้นที่กอสรางใหชัดเจน 

• หลีกเลี่ยงการขนสงอุปกรณของรถบรรทุกขนาดใหญ (10 ลอข้ึนไป) ในเวลาเรงดวน 

(7.00-8.00 น. และ 17.00-18.00 น.) 

• จัดใหมีรถนําและปดทายขบวนในการขนสงวัสดุอุปกรณกอสรางขนาดใหญ 

• ทําการตรวจสอบและซอมแซมยานพาหนะที่ใชในการขนสงเปนประจําตามระยะเวลา 

ที่กําหนดไว 

• กํากับดูแลรถขนสงวัสดุกอสรางไมใหบรรทุกเกินพิกัดเพื่อปองกันความเสียหายตอถนน 

• บํารุงรักษายานพาหนะและเคร่ืองจักรอุปกรณที่ใชในการกอสรางเปนประจําสม่ําเสมอ 

• กําหนดใหรถบรรทุกที่ทําการขนสงวัสดุอุปกรณสําหรับการกอสรางตองคลุมดวยผาใบ

หรือวัสดุที่ปดมิดชิด เพื่อปองกันอุบัติเหตุและฝุนละออง 

• จัดเตรียมพื้นที่จอดรถและพื้นที่จัดเก็บเคร่ืองจักรอุปกรณที่ใชในการกอสราง 

• กรณีเกิดอุบัติเหตุใหหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการตามแผนกูภัยกรณีเกิดอุบัติเหตุอยาง

เครงครัด 

• จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยและเวรยาม ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคอยดูแล 

ตรวจตราทั่วไป และควบคุมการจราจรเขา-ออก บริเวณพื้นที่กอสราง 
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 (2) ระยะดําเนินการ 

• ตรวจสอบสภาพยานพาหนะที่ใชในโรงไฟฟาแมเมาะอยางสม่ําเสมอ  

• ควบคุมดูแลเร่ืองความปลอดภัยการจราจรภายในโรงไฟฟาแมเมาะ โดยมีปายสัญญาณ

จราจร แจงเปนระยะๆ รวมทั้งปายจํากัดความเร็วและการติดตั้งปายจราจร 

• จํากัดความเร็วรถไมเกิน 40 กิโลเมตรตอชั่วโมง ภายในพื้นที่โรงไฟฟา รวมทั้งปฏิบัติตาม

กฎจราจรอยางเครงครัด 

• กรณีเกิดอุบัติเหตุของยานพาหนะใหหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการตามแผนกูภัยกรณี

เกิดอุบัติเหตุอยางเครงครัด 

• ควบคุมการเดินรถขนสงเถาลอยโดยหลีกเลี่ยงการขนสงในวันทําการ เวลา 6.30-8.30 น. 

และ 15.30-17.30 น.  

• ทําการซอมแซมถนนที่ชํารุดอันเนื่องมาจากกิจกรรมของโครงการ 
 

7.11.4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 (1) ระยะกอสราง 

• ดัชนีตรวจวัด : 

− ชนิด และปริมาณยานพาหนะ 

− จํานวนอุบัติเหตุ สาเหตุของอุบัติเหตุ และระดับความรุนแรง  

− สภาพถนนที่ชํารุดอันเนื่องมาจากกิจกรรมของโครงการ 

• สถานีตรวจวัด : (รูปที่ 7.11.4.2-1 และรูปที่ 7.11.4.2-2) 

− ทางหลวงหมายเลข 1348 บริเวณบานเวียงสวรรค  

− เสนทางเขาสู กฟผ.แมเมาะ  

• วิธีการตรวจวัด : 

− จดบันทึกปริมาณจราจร โดยแยกประเภทของยานพาหนะและเสนทางการขนสง  

− บันทึกจํานวนอุบัติเหตุ โดยระบุสาเหตุและความรุนแรง 

− บันทึกขอมูลการซอมแซมถนนที่ชํารุด ซึ่งดําเนินการโดย กฟผ.แมเมาะ 

• ความถ่ี :  

− จดบันทึกปริมาณจราจร ทุก 6 เดือน เปนเวลา 3 วันตอเนื่อง ครอบคลุมวันทํางาน 

2 วัน และวันหยุด 1 วัน 

− จดบันทึกอุบัติเหตุ สาเหตุของอุบัติเหตุ และระดับความรุนแรง ทุกเดือน  

− เปรียบเทียบปริมาณจราจรและสาเหตุของอุบัติเหตุ ทุก 6 เดือน 

− จดบันทึกขอมูลการซอมแซมถนนที่ชํารุด ซ่ึงดําเนินการโดย กฟผ.แมเมาะ  

ทุก 6 เดือน 

• คาใชจายโดยประมาณ : 

− 15,000 บาทตอคร้ัง  
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทท่ี 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

−  

 
 

รูปที่ 7.11.4.2-1 : ตําแหนงจุดตรวจนับปริมาณจราจร 
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สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

 

 
 

รูปที่ 7.11.4.2-2 : ตําแหนงจุดตรวจนับปริมาณจราจรแบบขยาย 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทท่ี 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

 (2) ระยะดําเนินการ 

• ดัชนีตรวจวัด : 

− ชนิด และปริมาณยานพาหนะ 

− จํานวนอุบัติเหตุ สาเหตุของอุบัติเหตุ และระดับความรุนแรง  

• สถานีตรวจวัด : (รูปที่ 7.11.4.2-1 และรูปที่ 7.11.4.2-2) 

− ทางหลวงหมายเลข 1348 บริเวณบานเวียงสวรรค  

− เสนทางเขาสู กฟผ. แมเมาะ  

• วิธีการตรวจวัด : 

− จดบันทึกปริมาณจราจร โดยแยกประเภทของยานพาหนะ เสนทางการขนสง 

− บันทึกจํานวนอุบัติเหตุ โดยระบุสาเหตุและความรุนแรง 
• ความถ่ี :  

− จดบันทึกปริมาณการจราจร ปละ 1 คร้ัง เปนเวลา 3 วันตอเนื่อง ครอบคลุมวัน

ทํางาน 2 วัน และวันหยุด 1 วัน 

− จดบันทึกอุบัติเหตุ สาเหตุของอุบัติเหตุ และระดับความรุนแรง ทุกเดือน 

− เปรียบเทียบปริมาณจราจรและสาเหตุของอุบัติเหตุทุกป  

• คาใชจายโดยประมาณ : 

− 30,000 บาทตอคร้ัง 

 

7.11.5 ระยะเวลาดําเนินการ 

 (1) ระยะกอสราง :  ดําเนินการตลอดระยะเวลากอสรางโครงการ 

  (2) ระยะดําเนินการ : ดําเนินการตลอดระยะเวลาดําเนินการโรงไฟฟา 

 

7.11.6 หนวยงานรับผิดชอบ 

 (1) ระยะกอสราง :  กฟผ. 

 (2) ระยะดําเนินการ  : กฟผ. 

 

7.11.7 การประเมินผล 

  กฟผ. นําเสนอรายงานผลการปฏิบัตติามแผนปฏิบัติการดานคมนาคม ตลอดจนปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหนวยงานทีเ่ก่ียวของ ตลอด

ระยะกอสราง และตลอดระยะดําเนินการของโครงการ 
 

7.11.8 งบประมาณ 

 (1) ระยะกอสราง :  รวมอยูในงบประมาณการกอสรางโครงการ 

  (2) ระยะดําเนินการ : รวมอยูในงบประมาณประจําปของโรงไฟฟาแมเมาะ 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทท่ี 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

7.12 แผนปฏิบัติการดานการใชน้าํ 
 

7.12.1 หลักการและเหตุผล 

  น้ําใชในกิจกรรมการกอสรางจะรับน้ําประปาจากระบบประปาของ กฟผ. แมเมาะ และน้ําใชใน 

ที่พักคนงานจะรับน้ําประปาจากหนวยบริการแมเมาะ การประปาภูมิภาคสาขาลําปาง ซ่ึงระบบประปาของ  

กฟผ. แมเมาะ และหนวยบริการแมเมาะ การประปาภูมิภาคสาขาลําปาง สามารถสงจายน้ําใหกับโครงการ 

อยางเพยีงพอตอตลอดระยะเวลากอสราง  

 เมื่อเปดดําเนินงาน โครงการจะใชน้ําจากอางเก็บน้ําแมจางและอางเก็บน้ําแมขาม เพื่อนํามาใชใน

กิจกรรมของโครงการ ซึ่งมีความเพียงพอสําหรับโรงไฟฟาแมเมาะทั้งหมดตลอดระยะเวลาดําเนินการ  

 อยางไรก็ตามเพื่อเปนการดําเนินการในเชิงปองกันและเฝาระวังผลกระทบดานการใชน้ํา โครงการ 

จึงกําหนดใหมีแผนปฏิบัติการดานการใชน้ําทั้งในระยะกอสราง และระยะดําเนินการ เพื่อควบคุมการใชน้ํา 

ไมใหสงผลกระทบตอชุมชน 
 

7.12.2 วัตถุประสงค 

 เพื่อปองกันและแกไขผลกระทบดานการใชน้ําที่อาจเกิดข้ึนจากการพัฒนาโครงการ ทั้งในระยะ

กอสรางและระยะดําเนินการ 
 

7.12.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  บริเวณพื้นที่โรงไฟฟาแมเมาะและพื้นที่โครงการ เข่ือนก่ิวลม อางเก็บน้ําแมจาง และอางเก็บน้ํา 

แมขาม  
 

7.12.4 วิธีดําเนินการ 
 

7.12.4.1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 (1) ระยะกอสราง  

• น้ําใชในกิจกรรมการกอสรางตองใชน้ําจากระบบประปาของ กฟผ. แมเมาะ เทานั้น  

เพื่อไมใหเกิดผลกระทบจากการแยงน้ําใชของชุมชน 

• กําหนดใหบริษัทผูรับเหมาจัดหาน้ําดื่ม-น้ําใชที่สะอาด และถูกสุขลักษณะ สําหรับคนงาน

กอสราง และกิจกรรมกอสรางอยางเพียงพอ 

 (2) ระยะดําเนินการ 

• ในกรณีที่ปน้ําปกติ แหลงน้ําที่จะนํามาใชในกิจกรรมตางๆ ของโครงการ ตองนํามาจาก

อางเก็บน้ําแมจางและอางเก็บน้ําแมขามเทานั้น 

• ในกรณีเกิดสภาวะการณขาดแคลนน้ํา โครงการจะมีการสูบน้ําจากเข่ือนก่ิวลมมาใชใน

โครงการ โดยจะเร่ิมสูบน้ําไดเมื่อระดับน้ําในเข่ือนสูงกวา 282 เมตร รทก. ข้ึนไป กําหนดปริมาณการสูบข้ันต่ํา  

1 ลานลูกบาศกเมตร แตไมเกิน 30 ลานลูกบาศกเมตร ระยะเวลาในการสูบจะอยูในชวงเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม  
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทท่ี 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

• พิจารณาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ํา หรือพิจารณาการหมุนเวียนน้ําใช

ภายในโครงการใหเกิดประโยชนสูงสุด เปนตน 

• ตรวจสอบสภาพทอน้ําและซอมแซมทอน้ําที่ร่ัวทันที เพื่อปองกันการสูญเสียน้ํา 

 

7.12.5 ระยะเวลาดําเนินการ 

 ดําเนินการตามมาตรการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง ทั้งในระยะกอสราง 

และระยะดําเนินการของโครงการ 

 

7.12.6 หนวยงานรับผิดชอบ 

 (1) ระยะกอสราง :  กฟผ. 

 (2) ระยะดําเนินการ  : กฟผ. 

 

7.12.7 การประเมินผล 

 กฟผ. นําเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดานการใชน้ํา ตลอดจนปญหา อุปสรรค 

และขอเสนอแนะใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหนวยงานที่เก่ียวของ 

ทุก 6 เดือน ตลอดระยะกอสรางและระยะดําเนินการของโครงการ 
 

7.12.8 งบประมาณ 

 (1) ระยะกอสราง :  รวมอยูในงบประมาณการกอสรางโครงการ 

 (2) ระยะดําเนินการ  : รวมอยูในงบประมาณประจําปของโรงไฟฟาแมเมาะ 

 

7.13 แผนปฏิบัติการดานการเกษตร 
 

7.13.1 หลักการและเหตุผล 

 ในการกอสรางโครงการ มีพื้นที่ 63 ไร โดยพื้นที่ทั้งหมดเปนกรรมสิทธิ์ของ กฟผ. และอยูภายในพื้นที่

โรงไฟฟาแมเมาะปจจุบัน อีกทั้ง กิจกรรมการกอสรางของโครงการจะอยูภายในพื้นที่ที่จัดเตรียมไวแลว  

ซึ่งไมรบกวนพื้นที่เกษตรอ่ืนๆ ที่อยูรอบนอกโรงไฟฟาแมเมาะ ดังนั้น การกอสรางของโครงการจึงไมมีผลกระทบ

ตอการเกษตรกรรมที่อยูโดยรอบพื้นที่โครงการ 

 ในระยะดําเนินการ เนื่องจากปริมาณการปลอยมลสารทางอากาศทั้งซัลเฟอรไดออกไซดและ

ไนโตรเจนไดออกไซด อาจกอใหเกิดผลกระทบตอการเกษตรภายในพื้นที่ศึกษา แมวาผลการประเมินอัตรา 

การปลอยมลสารจากโรงไฟฟา ทั้งซัลเฟอรไดออกไซดและไนโตรเจนไดออกไซด จะมีคาไมเกินอัตราที่กอเกิด

ผลกระทบตอการเกษตร อยางไรก็ตาม จําเปนตองจัดเตรียมมาตรการปองกัน แกไขและลดผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม เพื่อใหมั่นใจวาการปลอยมลสารตางๆ จะไมกอใหเกิดผลกระทบตอพื้นที่เกษตรโดยรอบพื้นที่

โครงการ 
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สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

7.13.2 วัตถุประสงค 

 เพื่อปองกันและลดผลกระทบดานการเกษตรที่อาจเกิดข้ึนจากการดําเนินการโครงการ พรอมทั้ง

ติดตามตรวจสอบแผนปฏิบัติการดานการเกษตรโดยเฉพาะในระยะดําเนินการของโรงไฟฟา 

 

7.13.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 สถานีตรวจวัดอากาศของ กฟผ. 2 แหง คือ บริเวณบานแมจางและบานสบเมาะ ซึ่งอยูใกลกับพื้นที ่

ทําการเกษตรของชุมชน 
 

7.13.4 วิธีดําเนินการ 
 

7.13.4.1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 ระยะดําเนินการ 

• ทําตามมาตรการปองกัน แกไขและลดผลกระทบทางดานคุณภาพอากาศอยางเครงครัด 

• กรณีที่คาซัลเฟอรไดออกไซดและไนโตรเจนไดออกไซดเกินกวาคาที่กอใหเกิดผลกระทบ 

ทางการเกษตร คือ ซัลเฟอรไดออกไซด มีคา 100 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร เปนเวลา 24 ชั่วโมงติดตอกัน และ 

ไนโตรเจนไดออกไซด มีคา 3,763 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร เปนเวลา 4 ชั่วโมงติดตอกัน กฟผ. ตองทําการ

ปรับอัตราการปลอยมลสารเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนตอพื้นที่เกษตร 

 

7.13.5 ระยะเวลาดําเนินการ 

 ระยะดําเนินการ  : ตอเนื่องตลอดระยะดําเนินการ 

 

7.13.6 หนวยงานรับผิดชอบ 

  ระยะดําเนินการ  : กฟผ. 

 

7.13.7 การประเมินผล 

  กฟผ. นําเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดานการเกษตร ตลอดจนปญหา อุปสรรค

และขอเสนอแนะใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหนวยงานที่เก่ียวของ  

ทุก 6 เดือน ตลอดระยะดําเนินการของโรงไฟฟา 

 

7.13.8 งบประมาณ 

 ระยะดําเนินการ :  รวมอยูในงบประมาณประจําปของโรงไฟฟาแมเมาะ 
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7.14 แผนปฏิบัติการดานการระบายน้ําและปองกันน้ําทวม 
 

7.14.1 หลักการและเหตุผล 

  บริเวณพื้นที่กอสรางโครงการ ตั้งอยูในพื้นที่โรงไฟฟาแมเมาะในปจจุบัน ที่ไดรับการปรับถมดิน 

ใหพื้นที่ทั่วไปสูงเพียงพอที่จะปองกันน้ําทวมโรงไฟฟา รวมทั้งมีระบบระบายน้ําออกจากพื้นที่โครงการเพียง

พอที่จะรองรับน้ําฝนที่ตกลงมาในพื้นที่โครงการ ดังนั้น ในระยะกอสรางคาดวาจะมีผลกระทบตอการระบายน้ํา

และน้ําทวมในระดับต่ํา ทั้งนี้ในกรณีที่มีเศษวัสดุจากการกอสราง เชน ดิน หิน ทราย ที่กัดเซาะหรือไหลลงไปใน

ระบบระบายน้ํา จึงควรมีการขุดรองระบายน้ําชั่วคราวรอบพื้นที่กอสราง สําหรับปองกันและดักเศษวัสดุกอสราง

ไมใหไหลลงไปในระบบระบายน้ําของโครงการ ผลกระทบในระยะกอสรางโครงการตอการระบายน้ําจึงอยูใน

ระดับต่ํา 

 ในระยะดําเนินการจะมีการปรับปรุงระบบระบายน้ําโดยการแบงพื้นที่รับน้ําเพิ่มข้ึนจากเดิม 3 พื้นที่ 

เพิ่มเปน 4 พื้นที่ ทําใหปริมาณน้ําที่ไหลจากพื้นที่รับน้ําแตละพื้นที่ลดลง รวมทั้งมีการเพิ่มแนวรางระบายน้ํา  

และแนวทอระบายน้ํา ชวยใหประสิทธิภาพการระบายน้ําดีข้ึนกวาเดิม ซึ่งคาดวาจะไมมีผลกระทบตอระบบ

ระบายน้ําและน้ําทวมของโรงไฟฟาหรือชุมชนขางเคียง อยางไรก็ตามจําเปนตองมีการติดตามดูแลระบบระบายน้าํ

ตางๆ ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 นอกจากนี้ ในระยะดําเนินการ การระบายน้ําในอางเก็บน้ําแมจางและอางเก็บน้ําแมขาม ไมทําให

เกิดปญหาน้ําทวมพื้นที่เกษตรบริเวณทายน้ํา เนื่องจากการจัดการพรองน้ําในอางเก็บน้ําในชวงกอนฤดูฝน และ

ในชวงฤดูฝนจะชะลอการปลอยน้ําลงสูลําน้ําแมจาง เพื่อปองกันผลกระทบดานน้ําทวมตอพื้นที่เกษตรทายน้ํา 

 

7.14.2 วัตถุประสงค 
 เพื่อติดตามการดําเนินการตามมาตรการปองกัน แกไขและลดผลกระทบดานการระบายน้ําและ 

น้ําทวม ที่คนในชุมชนมีความวิตกกังวลวาเกิดจากการดําเนินงานของโรงไฟฟา ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบ 

ในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความตอเนื่องอยางเปนรูปธรรมตลอดอายุการดําเนินงานของโรงไฟฟา 

 

7.14.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  บริเวณพื้นที่โรงไฟฟาแมเมาะและพื้นที่โครงการ อางเก็บน้ําแมจาง และอางเก็บน้ําแมขาม สําหรับ

การวางแผนการระบายน้ําที่จะนํามาใชจากอางเก็บน้ําทั้ง 2 แหง และสวนที่เปนเสนทางระบายน้ําทั้งธรรมชาติ

และที่สรางข้ึน รองน้ํา และลําน้ําสาธารณะสําคัญที่อยูในบริเวณโครงการ 

 

7.14.4 วิธีดําเนินการ 

 

7.14.4.1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
(1) ระยะกอสราง  

• ทําการกอสรางทางระบายน้ําชั่วคราวที่มีขนาดเหมาะสมโดยรอบพื้นที่กอสราง รวมทั้ง  

บอดักตะกอน เพื่อควบคุมการระบายน้ําและดักจับตะกอนรวมถึงเศษวัสดุที่เกิดจากการกอสรางใหมีประสิทธิภาพ 

มากที่สุด หากเกิดกรณีอุดตันและชํารุดใหดําเนินการขุดลอกและซอมแซมโดยทันที 
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• ตรวจสอบสภาพรองน้ําและทอน้ําของระบบระบายน้ําของโรงไฟฟาปจจุบันที่มีอยูเดิม 

ใหอยูในสภาพที่ใชการไดดีอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  

• ทําการขุดลอกระบบระบายน้ํา เชน รองน้ํา บอพักน้ํา บอดักตะกอน และทางระบายน้ํา

ธรรมชาติใกลพื้นที่โรงไฟฟา เพื่อลดปญหาเร่ืองการสะสม และอุดตันของตะกอนในระบบระบายน้ํา เพื่อให 

การระบายน้ํามีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 (2) ระยะดําเนินการ 

• วางแผนการระบายน้ําจากอางเก็บน้ําแมจางและอางเก็บน้ําแมขาม ในฤดูฝน ใหสอดคลอง

กับสภาพน้ําทวมขังของพื้นที่ดานทายน้ํา เพื่อบรรเทาปญหาอุทกภัยของชุมชนและพื้นที่เกษตร ในฤดูฝน 

• ตรวจสอบระบบระบายน้ํา เชน สภาพรองน้ํา ทอน้ําของระบบระบายน้ํา และเคร่ืองสูบ

น้ําของโรงไฟฟาใหอยูในสภาพที่ใชการไดดีอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ หากเกิดกรณีชํารุดใหดําเนินการซอมแซม

โดยทันที 

• ทําการขุดลอกระบบระบายน้ํา เชน รองน้ํา บอพักน้ํา บอดักตะกอน และทางระบายน้ํา

ธรรมชาติใกลพื้นที่โรงไฟฟา เพื่อลดปญหาเร่ืองการสะสม และอุดตันของตะกอนในระบบระบายน้ํา เพื่อใหการระบาย

น้ํามีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 

7.14.5 ระยะเวลาดําเนินการ 

 ดําเนินการตามมาตรการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง ทั้งในระยะกอสรางและ

ระยะดําเนินการของโครงการ 

 

7.14.6 หนวยงานรับผิดชอบ 

 (1) ระยะกอสราง :  กฟผ. 

 (2) ระยะดําเนินการ  : กฟผ. 

 

7.14.7 การประเมินผล 

 กฟผ. นําเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดานการระบายน้ําและปองกันน้ําทวม 

ตลอดจนปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

และหนวยงานที่เก่ียวของ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะกอสรางและระยะดําเนินการของโครงการ 

 

7.14.8 งบประมาณ 

 (1) ระยะกอสราง :  รวมอยูในงบประมาณการกอสรางโครงการ 

 (2) ระยะดําเนินการ  : รวมอยูในงบประมาณประจําปของโรงไฟฟาแมเมาะ 
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7.15 แผนปฏิบัติการดานการจัดการกากของเสีย 

 

7.15.1 หลักการและเหตุผล 

 กิจกรรมของโครงการอาจกอใหเกิดกากของเสียทั้งที่มาจากระยะการกอสราง เชน เศษไม เศษหิน 

เศษดิน เศษตะปู เปนตน ทั้งนี้จากการประเมิน พบวา ในระยะกอสรางจะมีปริมาณขยะเพิ่มข้ึนคอนขางนอย  

เพื่อเปนการลดผลกระทบ โครงการไดจัดใหมีการเพิ่มถังขยะที่มีฝาปดมิดชิดในบริเวณพื้นที่กอสราง สําหรับ

รองรับปริมาณขยะที่เพิ่มข้ึน และใหผูรับเหมานําขยะไปกําจัดบริเวณบอเก็บเถา ภายในพื้นที่ของโรงไฟฟา เพื่อลด

ผลกระทบตอชุมชนโดยรอบ ดังนั้น ผลกระทบจึงอยูในระดับต่ํา 

 กากของเสียในระยะการดําเนินงานโครงการ พบกากของเสียที่เกิดข้ึนประกอบดวย เถาหนัก   

เถาลอย ยิปซัม และเรซิน ขยะมูลฝอย แผนไสกรองอากาศ น้ํามันหลอลื่นเคร่ืองจักร และตะกอนจากการรีดน้ํา

ออกจากระบบผลิตน้ําใส โครงการมีวิธีการกําจัดที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งยังจัดเตรียมมาตรการปองกัน แกไข และ

ลดผลกระทบจากกากของเสียในระยะดําเนินการเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด ดังนั้นผลกระทบ 

จึงอยูในระดับต่ํา 

 อยางไรก็ตาม โครงการจําเปนตองปฏิบัติตามมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 

เพื่อควบคุมไมใหกิจกรรมอันเนื่องมาจากโครงการสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน 

 

7.15.2 วัตถุประสงค 

 เพื่อปองกัน แกไข และลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกากของเสียตอสิ่งแวดลอมและชุมชนใกลเคียง  

 

7.15.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 (1) ระยะกอสราง 

  บริเวณพื้นที่กอสรางโครงการและบริเวณพื้นที่ใกลเคียง 

 (2) ระยะดําเนินการ 

  บริเวณพื้นที่โรงไฟฟาและบริเวณพื้นที่ใกลเคียง 

 

7.15.4 วิธีดําเนินการ 
 
7.15.4.1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 (1) ระยะกอสราง 
• ใหผูรับเหมาจัดเตรียมถังขยะมูลฝอยพรอมฝาปดมิดชิด เพื่อรวบรวมขยะมูลฝอยสง 

ใหกับหนวยงานที่ไดรับอนุญาตในการขนสงและกําจัดรับไปดําเนินการตอไป 

• ตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอย บริเวณพื้นที่กอสราง ใหเปนระเบียบเรียบรอย รวมถึง

ความเพียงพอของถังหรือภาชนะที่ใชในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 

• หามทิ้งขยะลงในแหลงน้ํา 
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• หามทําการเผาขยะภายในพื้นที่กอสราง 

• สําหรับเศษวัสดุจากกิจกรรมการกอสรางที่ไมใชวัตถุอันตราย เชน เศษเหล็ก เศษไม  

เศษอิฐ เปนตน ใหผูรับเหมารวบรวม และนําไปจัดเก็บในที่ที่เหมาะสมและมิดชิด เพื่อนํากลับมาใชใหมหรือ 

ขายใหแกผูรับซื้อ สําหรับสิ่งใดที่ไมสามารถนํากลับมาใชใหมหรือขายไดใหนําไปกําจัด ณ บริเวณบอเก็บเถาถานหิน  

• สําหรับกากอุตสาหกรรม โครงการตองดําเนินการกําจัดโดยหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจาก

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

• สําหรับเศษวัสดุจากกิจกรรมการกอสรางที่เปนวัตถุอันตราย ใหผูรับเหมารวบรวม และ

นําไปจัดเก็บในที่ที่เหมาะสม เพื่อนําไปกําจัดภายนอกพื้นที่อยางถูกตองโดยหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงาน

ราชการ 

 (2) ระยะดําเนินการ 

  เพื่อลดผลกระทบจากกากของเสียในระยะดําเนินงานตอสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด จึงกําหนด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้ 

  เถาถานหิน 

• เถาหนักที่เกิดข้ึนจากกระบวนการเผาไหมจะถูกลําเลียงไปรวมกับยิปซัมที่เกิดจากระบบ 

FGD ดวยระบบสายพานลําเลียงระบบปดไปทิ้งยังบอเก็บเถาถานหินของโรงไฟฟา  

• ใหมีการตรวจสภาพสายพานลําเลียงใหอยูในสภาพใชการไดอยูเสมอ 

• ลําเลียงเถาลอยจากกระบวนการผลิตไฟฟาไปเก็บที่ไซโล เพื่อขายใหกับบริษัทเอกชน  

สวนที่เหลือใหนําไปกําจัดยังบอเก็บเถาถานหินของโรงไฟฟา  

• ใหมีการตรวจสอบไซโลใหมีความสามารถรองรับเถาลอยอยางเพียงพอ กรณีเกิดการชํารุด

ใหทําการซอมแซมทันที 

  ยิปซัม 

• กําจัดยิปซัมที่เกิดจากปฏิกิริยาระหวางน้ําหินปูนกับสารซัลเฟอรไดออกไซด ซึ่งยิปซัม 

จะถูกขนถายโดยใชสายพานลําเลียงระบบปด เพื่อไปกําจัดยังบอเก็บเถาถานหินของโรงไฟฟา  

• ใหมีการตรวจสภาพสายพานลําเลียงยิปซัมใหอยูในสภาพใชการไดอยูเสมอ 

• ยิปซัมบางสวนจะจําหนายใหกับเอกชนและรัฐวิสากิจชุมชน เพื่อนําไปเปนวสัดุปรับปรุงดิน 

และจําหนายใหกับภาคธุรกิจปูนซีเมนตเพื่อนํายิปซัมไปเปนวัสดุตั้งตนในการผลิตปูนซีเมนต 

  เรซิน 

• เรซินที่ใชแลวใหผูขายนํากลับคืนไป หรือรวบรวมใสถุงพลาสติกแลวนํามาบรรจุใน 

ถังน้ํามันขนาด 200 ลิตร เก็บไวในอาคารอยางมิดชิด เพื่อรอการกําจัดโดยผูที่ไดรับอนุญาตดําเนินการกําจัด 

กากของเสียอุตสาหกรรมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

  ขยะมูลฝอยจากกิจกรรมพนักงาน  

• จัดหาถังขยะมูลฝอยแยกประเภทที่มีฝาปดมิดชิดใหเพียงพอกับขยะมูลฝอยที่เกิดจาก

พนักงานไวตามจุดตางๆ ภายในพื้นที่โรงไฟฟา และนําไปกําจัดโดยรวบรวมสงใหกับหนวยงานที่ไดรับอนุญาต 

ในการขนสงและกําจัดรับไปดําเนินการตอไป 
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• คัดแยกประเภทขยะมูลฝอยที่สามารถกลับมาใชใหมจําหนายใหกับผูรับซื้อ 

• คัดแยกของเสียอันตรายจากสํานักงาน เชน หลอดไฟฟา ซากแบตเตอร่ี ถานไฟฉาย 

โดยทําการรวบรวมในถังสําหรับเก็บของเสียอันตรายเพื่อสงใหหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการ

นําไปกําจัดตอไป 

  นํ้ามันหลอลื่นเคร่ืองจักร 

• จัดเตรียมถังใหมีความเพียงพอ และทําการเก็บรวบรวมน้ํามันหลอลื่นที่ใชแลวเพื่อสงไป

กําจัดโดยหนวยงานที่ไดรับอนุญาตดําเนินการกําจัดกากของเสียอุตสาหกรรมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

  ตะกอนที่เกิดจากการรีดนํ้าออกจากระบบผลิตนํ้าใส 

• นํากากตะกอนที่เกิดข้ึนจากโรงไฟฟาแมเมาะไปทําการตากแหง แลวนําไปฝงกลบที่บอ

เก็บเถาถานหิน 
 

7.15.4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 (1) ระยะกอสราง 

• ดัชนีตรวจวัด : 

− ปริมาณและการจัดการขยะมูลฝอย บริเวณพื้นที่กอสราง 

− ปริมาณและการจัดการเศษวัสดุอุปกรณที่เกิดจากกิจกรรมการกอสราง 

• สถานีตรวจวัด : 

− พื้นที่กอสรางโครงการ 

• วิธีการตรวจวัด : 

− จดบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยจากที่รวบรวมไดในบริเวณพื้นที่กอสราง  

− ตรวจสอบการจัดเก็บเศษวัสดุ อุปกรณที่เกิดจากกิจกรรมการกอสรางใหเปน

ระเบียบเรียบรอย  

• ความถ่ี : 

− ตรวจสอบปริมาณและการจัดการขยะมูลฝอย บริเวณพื้นที่กอสรางทุกวัน 

− ตรวจสอบการจัดเก็บเศษวัสดุ อุปกรณที่เกิดจากกิจกรรมการกอสรางทุกวัน  

• คาใชจายโดยประมาณ : 

− รวมอยูในงบประมาณการกอสรางโครงการ 

 (2) ระยะดําเนินการ 

• ดัชนีตรวจวัด : 

− ปริมาณและการจัดการขยะมูลฝอย 

− ปริมาณและการจัดการของเสียอันตราย 

− ปริมาณ Organic Carbon และโลหะหนัก ไดแก ปรอท สารหนู ตะก่ัว แคดเมียม 

และโครเมียม ในเถาถานหิน (เถาลอยและเถาหนัก) 
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− ปริมาณโลหะหนัก ไดแก ปรอท สารหนู ตะก่ัว แคดเมียม และโครเมียม ในน้ํา 

ชะเถา 

• สถานีตรวจวัด : 

− ตรวจวัดปริมาณและการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่โรงไฟฟา 

− เก็บตัวอยางเถาลอยบริเวณไซโลเก็บเถา และเก็บตัวอยางเถาหนักที่บริเวณบอเก็บ

เถาถานหิน 

• วิธีการตรวจวัด : 

− ตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย บริเวณพื้นที่โรงไฟฟา 

ใหเปนระเบียบเรียบรอย รวมถึงความเพียงพอของถังหรือภาชนะที่ใชในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย และของเสีย

อันตราย  

− จดบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่รวบรวมได 

− การวิเคราะหปริมาณ Organic Carbon ในเถา และปริมาณโลหะหนักในเถาและ

น้ําชะเถา ใหเปนไปตามทีห่นวยงานที่เก่ียวของยอมรับ 

• ความถ่ี : 

− ตรวจสอบการจัดการขยะมลูฝอย และของเสยีอันตรายทุกวัน 

− เปรียบเทียบปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เดือนละคร้ัง  

− วิเคราะหปริมาณ Organic Carbon ในเถา และปริมาณโลหะหนักในเถาและ 

น้ําชะเถาทุกเดือน 

• คาใชจายโดยประมาณ : 

− รวมอยูในงบประมาณประจําปโรงไฟฟาแมเมาะ 

• ระยะเวลาดําเนินการ : 

− ตลอดระยะเวลาดําเนินการ 
 

7.15.5 ระยะเวลาดําเนินการ 
 (1) ระยะกอสราง :  ดําเนินการตลอดระยะเวลากอสรางโครงการ  

  (2) ระยะดําเนินการ : ดําเนินการตลอดระยะเวลาดําเนินการโรงไฟฟา 
 

7.15.6 หนวยงานรับผิดชอบ 
 (1) ระยะกอสราง :  กฟผ. 

 (2) ระยะดําเนินการ : กฟผ. 
 

7.15.7 การประเมินผล 

 กฟผ. นําเสนอรายงานผลการปฏิบัตติามแผนปฏิบัติการดานการจัดการกากของเสีย ตลอดจนปญหา

อุปสรรคและขอเสนอแนะใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหนวยงานที่

เก่ียวของ ทุก 6 เดือน ในระยะกอสรางและระยะดําเนินโครงการ 
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7.15.8 งบประมาณ 
 (1) ระยะกอสราง :  รวมอยูในงบประมาณการกอสรางโครงการ 

  (2) ระยะดําเนินการ : รวมอยูในงบประมาณประจําปของโรงไฟฟาแมเมาะ 
 

7.16 แผนปฏิบัติการดานเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวมของประชาชน 
 

7.16.1 หลักการและเหตุผล 

การเขามาของคนงานกอสรางอาจทําใหเกิดผลกระทบเชิงบวกในชวงสั้นๆ กลาวคือ ทําใหเกิด 

การใชสอย การคาขาย และการเพิ่มข้ึนของอาชีพและการบริการเพิ่มข้ึน อยางไรก็ตามการเพิ่มข้ึนของคนงาน

ดังกลาวก็อาจทําใหเกิดผลกระทบดานลบ เนื่องจากคนงานที่เขามาทํางานในระยะกอสรางหนึ่งเปนแรงงาน 

ที่มาจากตางถ่ิน ดังนั้นอาจเกิดปญหากับแรงงานทองถ่ินในพื้นที่และชาวบานที่อยูดั้งเดิม จากวัฒนธรรม 

ที่แตกตางกัน รวมทั้งอาจเกิดปญหาการลักขโมย การทะเลาะวิวาทและปญหาอ่ืนๆ ตามมา 

ทั้งนี้ ในระยะดําเนินการจะสงผลกระทบในระยะยาวทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ โดยอาจทําใหเกิด 

การกระตุนเศรษฐกิจในระยะยาวทั้งในบริเวณพื้นที่ใกลเคียงและชุมชนโดยรอบ กลาวคือการเพิ่มข้ึนของพนักงาน 

และการพัฒนาโครงการอาจทําใหการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งเมื่อโครงการ

เปดดําเนินการจะพิจารณารับพนักงานในพื้นที่ตามความสามารถกอนเปนอันดับแรก ทําใหเกิดความมั่นคง 

และการเพิ่มข้ึนของรายไดโดยเฉพาะประชากรในวัยทํางาน 

อยางไรก็ตาม เพื่อเปนการควบคุมและเฝาระวังผลกระทบดานเศรษฐกิจ-สังคม โครงการจึงกําหนด 

ใหมีแผนปฏิบัติการดานเศรษฐกิจ-สังคม เพื่อลดและบรรเทาผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดข้ึน 
 

7.16.2 วัตถุประสงค 

• เพื่อลดผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจ-สังคมของประชาชนที่อยูใกลเคียงกับพื้นที่โครงการ  

• เพื่อใหประชาชนมีความเขาใจที่ชัดเจนเก่ียวกับโครงการ เกิดการยอมรับ และความเชื่อมั่น 

ตอการดําเนินการโครงการ 

• เพื่อติดตามตรวจสอบการดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานเศรษฐกิจ-

สังคม ทั้งในระยะกอสราง และระยะดําเนินการของโครงการ  
 

7.16.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 กําหนดใหสอดคลองกับพื้นที่ศึกษาดานเศรษฐกิจ-สังคม โดยพิจารณาหมูบานที่อยูบริเวณใกลชิด 

กับปญหาหรือผลกระทบที่อาจเกิดจากโครงการ ซึ่งครอบคลุมหมูบานใน 5 ตําบลของอําเภอแมเมาะ ทั้งในเขต

เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล ดังตารางที่ 7.16.3-1 และรูปที่ 7.16.3-1 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทท่ี 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

ตารางที่ 7.16.3-1 

พ้ืนที่ดําเนินการดานเศรษฐกิจ-สังคมของโครงการ 

ตําบล หมูบาน รัศมี 0-3 กม. รัศมี 3-5 กม. นอกรัศมี 5 กม. 

ตําบลแมเมาะ หมูท่ี 1 บานหวยเปด /     

  หมูท่ี 2 บานหวยรากไม     / 

  หมูท่ี 3 บานหางฮุง /     

  หมูท่ี 4 บานแมเมาะสถานี     / 

  หมูท่ี 5 บานปงชัย     / 

  หมูท่ี 6 บานหวยคิง   /   

  หมูท่ี 7 บานใหมนาแขม     / 

  หมูท่ี 8 บานเมาะหลวง     / 

  หมูท่ี 9 บานเวียงสวรรค     / 

  หมูท่ี 10 บานใหมมงคล     / 

  หมูท่ี 11 บานนาแขมพัฒนา     / 

  หมูท่ี 12 บานเวียงหงสลานนา     / 

ตําบลสบปาด หมูท่ี 1 บานสบปาด    /   

  หมูท่ี 2 บานสบเต๋ิน    /   

  หมูท่ี 3 บานสวนปาแมจาง /     

  หมูท่ี 4 บานสบเมาะ    /   

  หมูท่ี 5 บานหวยรากไม     / 

  หมูท่ี 6 บานปงตนปน  /     

  หมูท่ี 7 บานแมเกี๋ยง       / 

  หมูท่ี 8 บานใหมฉลองราช     / 

ตําบลนาสัก หมูท่ี 1 บานแมจาง  /     

  หมูท่ี 2 บานปางปวย      / 

  หมูท่ี 3 บานวังนํ้าตอง      / 

  หมูท่ี 4 บานนาสัก      / 

 หมูท่ี 5 บานใหมรัตนโกสินทร      / 

 หมูท่ี 6 บานสบจาง    /   

 หมูท่ี 7 บานแมหลวง      / 

 หมูท่ี 8 บานขวงมวง /     

 หมูท่ี 9 บานทุงเลางาม    /   
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทท่ี 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

ตารางที่ 7.16.3-1 

พ้ืนที่ดําเนินการดานเศรษฐกิจ-สังคมของโครงการ (ตอ) 

ตําบล หมูบาน รัศมี 0-3 กม. รัศมี 3-5 กม. นอกรัศมี 5 กม. 

ตําบลบานดง* หมูท่ี 1 บานหัวฝาย      / 

  หมูท่ี 2 บานดง     / 

  หมูท่ี 3 บานทาสี      / 

  หมูท่ี 4 บานจําปุย      / 

  หมูท่ี 5 บานกลาง      / 

  หมูท่ี 6 บานแมสาน     / 

  หมูท่ี 7 บานสวนปาแมเมาะ      / 

  หมูท่ี 8 บานหัวฝายหลายทุง      / 

ตําบลจางเหนือ* หมูท่ี 1 บานปงแทน      / 

  หมูท่ี 2 บานนาแช     / 

  หมูท่ี 3 บานกอรวก      / 

  หมูท่ี 4 บานทาน      / 

  หมูท่ี 5 บานวังตม      / 

  หมูท่ี 6 บานนาสันติราษฎร      / 

  หมูท่ี 7 บานจางเหนือพัฒนา     / 

  หมายเหตุ : * เปนพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากกิจกรรมของโรงไฟฟาแมเมาะ การทําเหมืองและทิ้งดินของโครงการเหมืองแรลิกไนตแมเมาะ 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทท่ี 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

 

 
 

รูปที่ 7.16.3-1 : หมูบาน/ชุมชน ที่ทําการติดตามตรวจสอบดานเศรษฐกิจ-สังคม 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทท่ี 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

7.16.4 กลุมเปาหมาย 

 (1) การดําเนินงานดานเศรษฐกิจ-สังคม 

• กลุมผูนําชุมชนทั้งผูนําทางการและผูนําที่ไมเปนทางการในพื้นที่ 5 ตําบลของอําเภอแมเมาะ 

• กลุมครัวเรือนที่อาศัยอยูในชุมชนใน 5 ตําบลของอําเภอแมเมาะ  

 (2) การดําเนินงานดานประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

• กลุมที่ 1 ประชาชนที่ตั้งบานเรือนอยูในพื้นที่ศึกษา 

• กลุมที่ 2 ผูนําในพื้นที่ศึกษา ไดแก กํานัน ผูใหญบาน สมาชิก อบต. ปราชญชาวบาน  

ผูนําทางศาสนา ครู อาจารย และนักการเมือง  

• กลุมที่ 3 หนวยงานราชการ ในพื้นที่อําเภอแมเมาะ และจังหวัดลําปาง 

• กลุมที่ 4 องคกรเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และศาสนสถาน 

• กลุมที่ 5 ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชน  

• กลุมที่ 6 คณะกรรมการและคณะทํางานตางๆ ที่เก่ียวของ  

  รายละเอียดดังตารางที่ 7.16.4-1 

 

7.16.5 วิธีการดําเนินงาน 

 

7.16.5.1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 (1) ระยะกอสราง 

• กําหนดเงื่อนไขใหผูรับเหมารายใหญที่รับงานจาก กฟผ.แมเมาะ พิจารณารับคนในพื้นที่

อําเภอแมเมาะเขาทํางานเปนลําดับแรก ยกเวนในพื้นที่นั้นมีแรงงานไมเพียงพอ จึงจางแรงงานจากที่อ่ืน 

• ในกรณีที่ไมสามารถจัดหาคนในพื้นที่ไดและตองนําแรงงานเขามาจากตางถ่ินเปนสวน

ใหญ ไดกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบในชวงกอสรางเก่ียวกับแรงงาน ไวดังนี้ 

− ที่พักอาศัยของคนงาน โครงการไมอนุญาตใหมีการพักอาศัยในพื้นที่โครงการ และ

พื้นที่ดําเนินการของ กฟผ.แมเมาะ  

− สาธารณูปโภคและการบริการทางสังคม 

o การใชน้ํา : จัดเตรียมน้ําดื่ม-น้ําใช เพื่อรองรับการใชน้ําของแรงงานอยางเพียงพอ 

ไมรบกวนแหลงน้ําดื่ม-น้ําใชของชุมชน โดยใชน้ําจากหนวยบริการแมเมาะ การประปาภูมิภาค ที่สามารถผลิตได

วันละ 4,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทท่ี 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

ตารางที่ 7.16.4-1 

กลุมเปาหมายในการดําเนินการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

กลุมผูมสีวนไดเสีย รายละเอียดกลุม 

1. ประชาชนและผูนําทองถ่ิน  ประชาชน/ผูอยูอาศัยในพ้ืนท่ี 5 ตําบลของอําเภอแมเมาะ และผูนําทองถ่ิน 

ไดแก 

• ตําบลแมเมาะ 
• ตําบลสบปาด 
• ตําบลนาสัก 
• ตําบลแมเมาะ 
• ตําบลบานดง 

2.  หนวยงานราชการในระดับตางๆ • ระดับจังหวัด ไดแก 

- ผูวาราชการจังหวัดลําปาง 

- รองผูวาราชการจังหวัดลําปาง 

- หัวหนาสํานักงานจังหวัดลําปาง 

- ปลัดจังหวัดลําปาง 

- พัฒนาการจังหวัดลําปาง 

- ทองถ่ินจังหวัดลําปาง 

- พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดลําปาง 

- เกษตรและสหกรณจังหวัดลําปาง 

- เกษตรจังหวัดลําปาง 

- ประมงจังหวัดลําปาง 

- ปศุสัตวจังหวัดลําปาง 

- ขนสงจังหวัดลําปาง 

- ผูอํานวยการแขวงการทางลําปาง 

- ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

จังหวัดลําปาง 

- ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 2 ลําปาง 

- ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาลําปาง 

- แรงงานจังหวัดลําปาง 

- สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดลําปาง 

- อุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง 

- พลังงานจังหวัดลําปาง 

- ประชาสัมพันธจังหวัดลําปาง 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทท่ี 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

ตารางที่ 7.16.4-1 

กลุมเปาหมายในการดําเนินการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน (ตอ) 
กลุมผูมสีวนไดเสีย รายละเอียดกลุม 

2.  หนวยงานราชการในระดับตางๆ 

(ตอ) 

- ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําปาง 

- การประปาสวนภูมิภาค สาขาลําปาง 

- ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดลําปาง 

- จัดหางานจังหวัดลําปาง 

- ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลําปาง 

• ระดับอําเภอ ไดแก 

- นายอําเภอแมเมาะ 

- ปลัดอําเภอแมเมาะ 

- พัฒนาการอําเภอแมเมาะ 

- เกษตรอําเภอแมเมาะ 

- ปศุสัตวอําเภอแมเมาะ 

- ประมงอําเภอแมเมาะ 

- ผกก.สภ.แมเมาะ 

• ระดับทองถิ่น ไดแก 

- นายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง 

- นายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ 

- นายกองคการบริหารสวนตําบลสบปาด 

- นายกองคการบริหารสวนตําบลนาสัก 

- นายกองคการบริหารสวนตําบลบานดง 

- นายกองคการบริหารสวนตําบลจางเหนือ 

- นายกองคการบริหารสวนตําบลเสด็จ 

 • หนวยงานสาธารณสุขและแพทย ไดแก 

- นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําปาง 

- นายแพทยสาธารณสุขอําเภอแมเมาะ 

- ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนยลําปาง 

- ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมเมาะ 

- ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนยมะเร็งลําปาง 

- ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี 

- ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขลางคนครราม 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทท่ี 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

ตารางที่ 7.16.4-1 

กลุมเปาหมายในการดําเนินการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน (ตอ) 
กลุมผูมสีวนไดเสีย รายละเอียดกลุม 

2.  หนวยงานราชการในระดับตางๆ 

(ตอ) 

- ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตําบลบานทาส ี

(ตําบลบานดง) 

- ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตําบลบานใหม 

รัตนโกสินทร (ตําบลนาสัก) 

- ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตําบลบานนาแช  

(ตําบลจางเหนือ) 

- ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตําบลบานทาน  

(ตําบลจางเหนือ) 

- ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตําบลสบปาด  

(ตําบลสบปาด) 

- ผูอํานวยการกองการแพทยและอนามัย  

- ผูอํานวยการศูนยเฝาระวังเวชศาสตรสิ่งแวดลอมแมเมาะ 

- ประธาน อสม.แมเมาะ 

- ประธาน อสม. 44 หมูบาน 

3. องคกรเอกชน องคกรพัฒนา

เอกชน สถาบันการศึกษา  

และศาสนสถาน 

 

• องคกรเอกชนและองคกรพัฒนาเอกชน 

- กรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (กอสส.) 

- นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแหงประเทศไทย (สธวท.) 

ลําปาง 

- นายกสมาคมสตรีนครลําปาง 

- ประธานหอการคาจังหวัดลําปาง 

- ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง 

- ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง 

- นายกสมาคมทองเท่ียวนครลําปาง 

- นายกสมาคมเครื่องปนดินเผาจังหวัดลําปาง 

- นายกสมาคมสงเสรมิผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดยอมไทย-สาขาลาํปาง 

- นายกสมาคมผูประกอบการเหมืองแรเพ่ืออุตสาหกรรมจังหวัด

ลําปาง 

- ประธานสภาเครือขายองคกรชุมชนจังหวัดลําปาง 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทท่ี 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

ตารางที่ 7.16.4-1 

กลุมเปาหมายในการดําเนินการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน (ตอ) 
กลุมผูมสีวนไดเสีย รายละเอียดกลุม 

3. องคกรเอกชน องคกรพัฒนา

เอกชน สถาบันการศึกษา  

และศาสนสถาน (ตอ) 

 

- ประธานสภาเครือขายองคกรชุมชนอําเภอแมเมาะ 

- ผูอํานวยการศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานแมเมาะ  

- นายกสมาคมพัฒนาแมเมาะ 

- หัวหนา สนง.กองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟา 

จังหวัดลําปาง 

• สถาบันการศึกษา 

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนช่ัน 

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา ลําปาง 

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

- อธิการบดีวิทยาลยัอินเตอรเทคลําปาง 

- รองอธิการบดฝีายบริหารศูนยลําปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งลําปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

- ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แมเมาะ 

- ผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต 1 ลําปาง 

- ผูอํานวยการโรงเรยีนแมเมาะวิทยา 

- ผูอํานวยการโรงเรยีนอนุบาลแมเมาะ 

- ผูอํานวยการโรงเรยีนวัดบานแขม 

- ผูอํานวยการโรงเรยีนบานเวียงหงษลานนา 

- ผูอํานวยการโรงเรยีนสบจางวิทยา 

- ผูอํานวยการโรงเรยีนวัดสบจาง 

- ผูอํานวยการโรงเรยีนบานใหมรัตนโกสินทร 

- ผูอํานวยการโรงเรยีนบานแมหลวง 

- ผูอํานวยการโรงเรยีนบานแมจาง 

- ผูอํานวยการโรงเรยีนบานหวยรากไม 

- ผูอํานวยการโรงเรยีนบานสบเติ๋น 

- ผูอํานวยการโรงเรยีนสบปาด 

- ผูอํานวยการโรงเรยีนบานหัวฝาย 

- ผูอํานวยการโรงเรยีนบานกอรวกพิทยาสรรค 

- ผูอํานวยการมหาวิทยาลัยชีวิตแมเมาะ 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทท่ี 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

ตารางที่ 7.16.4-1 

กลุมเปาหมายในการดําเนินการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน (ตอ) 
กลุมผูมสีวนไดเสีย รายละเอียดกลุม 

3. องคกรเอกชน องคกรพัฒนา

เอกชน สถาบันการศึกษา  

และศาสนสถาน (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ศาสนสถาน 

- เจาคณะอําเภอแมเมาะ 

- เจาอาวาสวัดขวงมวง  

- เจาอาวาสวัดนาสัก  

- เจาอาวาสวัดปางปวยศรัทธาราม  

- เจาอาวาสวัดสบจาง 

- เจาอาวาสวัดสบม่าํ  

- เจาอาวาสวัดทุงกลวยโพธาราม 

- เจาอาวาสวัดนาแขม   

- เจาอาวาสวัดมอนคีรไีชยแมเมาะ  

- เจาอาวาสวัดเมาะหลวง  

- เจาอาวาสวัดแมปง  

- เจาอาวาสวัดหางฮุงศรัทธาราม  

- เจาอาวาสวัดสบเติ๋น  

− เจาอาวาสวัดสบปาด  

− เจาอาวาสวัดสบเมาะ  

− เจาอาวาสวัดหวยรากไม  

− เจาอาวาสวัดบานดง 

− เจาอาวาสวัดสวนปาแมเมาะ 

− เจาอาวาสวัดฉลองราชศรัทธาราม   

− เจาอาวาสวัดหัวฝาย   

− เจาอาวาสวัดกอรวก 

4. สื่อมวลชนและประชาชนท่ัวไป • สื่อมวลชนแขนงตางๆ ในพ้ืนท่ี 

- ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสยีงแหงประเทศไทย (สวท.) 

ลําปาง 

- ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสยีง 1 ปณ.ลําปาง 

- ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน อ.ส.ม.ท.จํากัด (มหาชน)  

จังหวัดลําปาง 

- สถานีวิทยุตํารวจภูธรภาค 5 ลําปาง 
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ตารางที่ 7.16.4-1 

กลุมเปาหมายในการดําเนินการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน (ตอ) 
กลุมผูมสีวนไดเสีย รายละเอียดกลุม 

4. สื่อมวลชนและประชาชนท่ัวไป (ตอ) - สถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกท่ี 32 ลําปาง 

- สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคท่ี 3 เอฟเอ็ม 

- ประธานชมรมนักวิทยุกระจายเสียงจังหวัดลําปาง (มีเดยีเซ็นเตอร) 

- สมาคมวิทยสุมคัรเลนจังหวัดลําปาง 

- ประธานชมรมสื่อวิทยุกระจายเสียง จังหวัดลาํปาง 

- ประธานชมรมนักจัดรายการวิทยุลําปาง 

- สถานีวิทยุชุมชน คลื่น FM 90.5 MHz  

- สถานีวิทยุชุมชน คลื่น FM 96.0 MHz  

- สถานีวิทยุชุมชน คลื่น FM 99.5 MHz  

- ประธานชมรมผูสื่อขาวนครลําปาง 

- บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพเอกราช 

- ผูอํานวยการสํานักงานหนังสือพิมพคนเมืองเหนือ 

- ผูอํานวยการสํานักงานหนังสือพิมพลานนาโพสต 

- บรรณาธิการสํานักงานหนังสือพิมพเมืองรถมา 

- บรรณาธิการสํานักงานหนังสือพิมพแมงมุม 

- สํานักงานหนังสือพิมพลําปางนิวส 

- สํานักงานหนังสือพิมพเขลางคโพสต 

- สํานักงานหนังสือพิมพสะกิดขาว 

- หนังสือพิมพเสียงโยนกลําปาง-ลาสเวกัส  

- สํานักงานหนังสือพิมพสยามมวลชน 

- สํานักงานหนังสือพิมพลําปางทูเดย 

- สํานักงานหนังสือพิมพมิตเิหนือ 

- ผูสื่อขาวประจําจังหวัดลําปาง TV 3 

- ผูสื่อขาวประจําจังหวัดลําปาง TV 5 

- ผูสื่อขาวประจําจังหวัดลําปาง TV 7 

- ผูสื่อขาวประจําจังหวัดลําปาง TV 9 

- ผูสื่อขาวชางภาพ  ทีวีไทย 

- ผูสื่อขาวประจําจังหวัดลําปาง  (NBT) 

- ผูจัดการบริษัทเขลางคนครเคเบ้ิลทีวี จํากัด 

- บริษัท เอส.เอ็ม.เคเบิลทีวี จํากัด 
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สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

ตารางที่ 7.16.4-1 

กลุมเปาหมายในการดําเนินการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน (ตอ) 
กลุมผูมสีวนไดเสีย รายละเอียดกลุม 

4. สื่อมวลชนและประชาชนท่ัวไป (ตอ) - ผูสื่อขาว นสพ.ไทยรัฐ จ.ลําปาง 

- ผูสื่อขาว นสพ.บานเมือง 

- ผูสื่อขาว นสพ.เดลินิวส จ.ลําปาง 

- ผูสื่อขาว นสพ.มติชน จ.ลําปาง 

- ผูสื่อขาว นสพ.ขาวสด คมชัดลึก 

- ผูสื่อขาว Modernine TV 

- นสพ.ผูจดัการ ประจํา จ.ลําปาง 

- ผูสื่อขาว นสพ.บางกอกโพสต เอพี โพสตทูเดย 

- หนังสือพิมพรายวันเชียงใหม 

- ผูสื่อขาว นสพ.ไทยนิวส เดลินิวส เขลางคนครเคเบ้ิลทีวี 

- ประธานชมรมสื่อวิทยุกระจายเสียง จังหวัดลาํปาง 

- ประธานชมรมนักจัดรายการวิทย ุ

5. คณะกรรมการ/คณะทํางานตางๆ  

ท่ีเก่ียวของ 

- คณะกรรมการรวมติดตามตรวจสอบการดําเนินงานและพัฒนา

สิ่งแวดลอมชุมชนโรงไฟฟาแมเมาะ 

- คณะทํางานพิจารณาขอรองเรียน 

- คณะทํางานสื่อสารองคการและชุมชนสัมพันธ / ฝายกองจิตอาสา 

กฟผ.แมเมาะ 

- คณะกรรมการสื่อสารองคการและชุมชนสัมพันธ กฟผ.แมเมาะ 

 

o ไฟฟา : ตองแจงใหสถานีจายไฟลําปาง 1 และ 2 ทราบลวงหนาเพื่อเตรียม 

การรองรับการใชไฟฟาที่เพิ่มข้ึนดังกลาว 

o การจัดการขยะ : ประสานงานกับหนวยงานราชการทองถ่ินในการจัดเก็บและ

กําจัด  

o โรงเรียน : ประสานสถานศึกษาที่เปดสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ที่สามารถรองรับบุตรหลานของคนงานกอสรางได 

− สุขภาพอนามัย 

o สถานบริการทางการแพทยและสาธารณสุข : โครงการจะตองจัดใหมีหนวย

ปฐมพยาบาลที่มีแพทยและพยาบาลที่กฎหมายกําหนดเพื่อรองรับคนงานกอสรางใหเพียงพอ 

o ประเมินปญหาดานสาธารณสุข  

 ตรวจสุขภาพคนงานกอสราง กอนเขาทํางาน และตรวจประจําปอีกปละ 

1 คร้ัง 
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สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

 บันทึกอุบัติเหตุและสถิติผูปวยทุกคร้ังที่เกิดอุบัติเหตุและเจ็บปวยดวย

โรคระบบทางเดินหายใจ  

− ปญหาสังคม 

o ใหความรูคนงานกอสรางเก่ียวกับกฏบังคับทั่วไปในการทํางานในพื้นที่  

บทลงโทษ  

o ควบคุมดูแลพฤติกรรมคนงานอยางใกลชิด เพื่อมิใหกอความเดือนรอนรําคาญ

ตอชุมชนที่อยูใกลเคียง 

• ประชาสัมพันธเร่ืองการจางงาน ใหชุมชนรับทราบอยางทั่วถึง  

• ดําเนินงานดานชุมชนสัมพันธ ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต และดานการสงเสริมอาชีพให

ทั่วถึงและสอดคลองกับความตองการของชุมชน เชน ชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชน

สูงสุดแกชุมชน 

• จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงไฟฟาแมเมาะอยางตอเนื่อง หรือตามความตองการของชุมชน

เพื่อใหคนในชุมชนมีความเขาใจและมีความมั่นใจตอการดําเนินงานของ กฟผ. 

• ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวอยางเครงครัด 

• ประชาสัมพันธชองทางการรับเร่ืองรองเรียน และกลไกในการดําเนินการ กรณีมีขอ

รองเรียนตอโรงไฟฟาแมเมาะ 

• รับเร่ืองรองเรียนเก่ียวกับความเดือดรอนของคนในชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากกิจกรรม

การกอสราง และใหความสําคัญในการแกไขผลกระทบที่เกิดข้ึนอยางเรงดวน 

• จัดทําทะเบียนผูรองเรียน/ผูไดรับผลกระทบโดยรวบรวมประเด็นจากขอรองเรียน  

หรือเหตุการณที่เกิดข้ึนจัดทําเปนทะเบียนหลักฐานที่ชัดเจน รวมทั้งขอมูลการพิสูจนขอเท็จจริง การแกไขปญหา

พรอมทั้งขอตอรองตางๆ เพื่อรวบรวมไวเปนหลักฐานทะเบียนขอมูลจากการดําเนินงานของโรงไฟฟาแมเมาะ 

• ดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ 

− การประชาสัมพันธขอมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการ  

 ประชาสัมพันธขอมูลในวาระการประชุมประจําเดือนของอําเภอแมเมาะ 

ประชาสัมพันธขอมูลผานวารสารสวัสดีแมเมาะ เปนประจําทุกเดือน 

− การใหขอมูลขาวสารโครงการผานสื่อทองถ่ิน ตามความกาวหนาของกิจกรรมการ

กอสราง  
 เผยแพรขอมูลขาวสารโครงการผานสื่อทองถ่ิน เชน หนังสือพิมพทองถ่ิน  

และวิทยุทองถ่ิน  

 ติดตั้งปายประชาสัมพันธแผนการกอสรางในพื้นที่บริเวณจุดสําคัญตางๆ เชน 

ดานหนาที่ตั้งโครงการ ทีท่ําการเทศบาล สํานักงาน อบต.สบปาด อบต.นาสัก และดานหนาที่วาการอําเภอแมเมาะ 

 แจงขาวสารผานเสียงตามสายของหมูบาน/ชุมชน บริเวณใกลเคียงโรงไฟฟา 

 เอกสารประชาสัมพันธ 
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สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

− จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงไฟฟาแมเมาะ 

 ประชาสัมพันธกิจกรรมเยี่ยมชมโรงไฟฟาแมเมาะ 

 ประสานงานผูนําในหมูบานเปาหมายในดานจํานวนผูเขารวม กําหนดการและ

การเดินทาง 

 จัดกิจกรรมเสริมในวันเยี่ยมชม เชน เวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ระหวางผูเยี่ยมชม และ กฟผ.แมเมาะ เปนตน 

 ประเมินความพึงพอใจของผูเยี่ยมชม 

− เอกสารเผยแพรโรงไฟฟาแมเมาะ 

 ผลิตเอกสารเพื่อเผยแพรขาวสารของโรงไฟฟาแมเมาะ ตามความเหมาะสม 

 แจกจายเอกสารไปยังที่วาการอําเภอแมเมาะ เทศบาล และองคการบริหาร

สวนตําบล ในเขตอําเภอแมเมาะ ตามความเหมาะสม 

• การมีสวนรวมใหขอมูล ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ 

− ชี้แจงในวาระการประชุมประจําเดือนของอําเภอแมเมาะ และ/หรือตําบลในอําเภอ

แมเมาะ 1 คร้ังในระยะกอสราง 

 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารโครงการที่ถูกตองและชัดเจน 

 เพื่อรับฟงขอมูล ขอวิตกกังวล ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอโครงการ  

 เพื่อเสริมสรางความรวมมือและการมีสวนรวมตอการพัฒนาโครงการ 

• การมีสวนรวมเขามาเก่ียวของในรูปรวมคิดรวมทํา รวมรับประโยชน และรวมติดตาม

ตรวจสอบ เชน 

− สงเสริมกิจกรรมพัฒนาชุมชน  

− การใหความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการรวมติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน

และพัฒนาสิ่งแวดลอมชุมชนโรงไฟฟาแมเมาะ ตามความเหมาะสม 

 (2) ระยะดําเนินการ 

• กําหนดเปนนโยบายปฏิบัติใหพิจารณาคัดเลือกคนในอําเภอแมเมาะเขาทํางานเปน 

ลําดับแรก โดยตองผานเกณฑเบื้องตนของ กฟผ. 

• ตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ระบุไวในแผนอยาง

เครงครัด  

• จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงไฟฟาแมเมาะอยางตอเนื่อง หรือตามความตองการของชุมชน 

• ประชาสัมพันธชองทางการรับเร่ืองรองเรียน และกลไกในการดําเนินการกรณีมีขอรองเรียน

ตอโรงไฟฟาแมเมาะ ในชวง 1 ปแรกของการดําเนินการหรือตามความเหมาะสม 

• รับเร่ืองรองเรียนเก่ียวกับความเดือดรอนของคนในชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการ

ดําเนินงานของโรงไฟฟาแมเมาะ และใหความสําคัญในการแกไขผลกระทบที่เกิดข้ึนอยางเรงดวน โดยผานกลไก

การดําเนินงานรับเร่ืองรองเรียน 
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สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

• จัดทําทะเบียนผูรองเรียน/ผูไดรับผลกระทบ โดยรวบรวมประเด็นจากขอรองเรียน  

หรือเหตุการณที่เกิดข้ึนมาจัดทําเปนทะเบียนหลักฐานที่ชัดเจน รวมทั้งขอมูลการพิสูจนขอเท็จจริง การแกไข

ปญหาพรอมทั้งขอตอรองตางๆ เพื่อรวบรวมไวเปนหลักฐานทะเบียนขอมูลจากการดําเนินงานของโรงไฟฟา 

แมเมาะ 

• เสริมสรางความรูความเขาใจ และใหประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการติดตาม

ตรวจสอบดานสิ่งแวดลอมจากการดําเนินงานของโรงไฟฟาแมเมาะ โดยผานทางคณะกรรมการรวมติดตาม

ตรวจสอบการดําเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดลอมชุมชนโรงไฟฟาแมเมาะ 

• ดําเนินงานดานชุมชนสัมพันธ ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเสริมอาชีพ 

ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน เชน ชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประโยชน

สูงสุดแกชุมชน 

• ดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมรับรูขอมูลขาวสารและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม

ของโครงการ 

− การประชาสัมพันธขอมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการ 

 ประชาสัมพันธขอมูลในวาระการประชุมประจําเดือนของอําเภอแมเมาะ 

 ประชาสัมพันธขอมูลผานวารสารสวัสดีแมเมาะ เปนประจําทุกเดือน 

− การใหขอมูลขาวสารของโครงการผานสื่อทองถ่ิน ไดแก 

 เผยแพรขอมูลขาวสารของโครงการผานสื่อทองถ่ิน เชน หนังสือพิมพทองถ่ิน 

และวิทยุทองถ่ิน เปนตน 

 แจงขาวสารผานเสียงตามสายของหมูบาน/ชุมชน บริเวณใกลเคียงโรงไฟฟา 

 เอกสารประชาสัมพันธ 

− จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงไฟฟาแมเมาะ 

− เอกสารเผยแพรโรงไฟฟาแมเมาะ 

 ผลิตเอกสารเผยแพรขาวสารของโรงไฟฟาแมเมาะ 

 แจกจายไปยังที่วาการอําเภอแมเมาะ เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล  

ในเขตอําเภอแมเมาะ  

• การมีสวนรวมใหขอมูล ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ ปละ 1 คร้ัง โดย 

− ประสานงานขอชี้แจงในวาระการประชุมของอําเภอแมเมาะ และ/หรือตําบลใน

อําเภอแมเมาะ 

  เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารโครงการที่ถูกตองและชัดเจน 

 เพื่อรับฟงขอมูล ขอวิตกกังวล ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอโครงการ  

 เพื่อเสริมสรางความรวมมือและการมีสวนรวมตอการพัฒนาโครงการ 

• การมีสวนรวมเขามาเก่ียวของในรูปรวมคิดรวมทํา รวมรับประโยชน และรวมติดตาม

ตรวจสอบ 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทท่ี 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

− สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชน ตามความตองการของชุมชนหรือตามแผน 

พัฒนาชุมชนที่หนวยงานทองถ่ินไดจัดทําไวตามความเหมาะสม 

− สนับสนุนการใหความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการรวมติดตามตรวจสอบ

การดําเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดลอมชุมชนโรงไฟฟาแมเมาะตามความเหมาะสม 

• แผนชุมชนสัมพันธและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

   ใหการชวยเหลือ/สนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ตามความเหมาะสม เพื่อสรางความสัมพันธที่ดี เปนการตอบแทนชุมชนและสังคม เชน พัฒนาดานการศึกษา 

และกีฬา การกุศลและสาธารณประโยชน ดานสาธารณสุขและอนามัยชุมชน ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม เปนตน  

• แผนงานสงเสริมอาชีพใหประชาชนในทองถ่ิน  

   สงเสริมอาชีพใหแกประชาชนในทองถ่ินอยูแลว เชน การทําน้ําหมัก และปุยหมักชีวภาพ 

การทําเกษตรกรรมแบบผสมผสาน ปลูกขาว เลี้ยงไก เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ การใหความรูชางฝมือ เปนตน 

 

7.16.5.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 (1) ระยะกอสราง 

• ดัชนีตรวจวัด : 

− ประชากร 

− การตั้งถ่ินฐานและการถือครองที่ดิน 

− การประกอบอาชีพ 

− รายได-รายจาย 

− การบริการสาธารณะ สาธารณปูโภค-สาธารณูปการ 

− ความสัมพันธและความใกลชิดในชุมชน 

− สภาพความเปนอยูปจจุบันและความพึงพอใจ 

− ขอวิตกกังวลและผลกระทบที่ไดรับ 

− การรับรูและความคิดเห็นตอโครงการ 

• วิธีการตรวจวัด :  

− สํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและความคิดเห็น โดยสัมภาษณดวยแบบสอบถาม 

ตามกลุมเปาหมาย ดังนี้ 

    กลุมผูนําชุมชน 

o ผูนําทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการในพื้นที่ศึกษาทุกหมูบานดวยวิธีแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากเปนการคัดเลือกกลุมตัวอยางที่เจาะจงไปในกลุมของผูนําชุมชน  

และหนวยงานราชการในพื้นที่ ไดแก นายอําเภอ สาธารณสุขอําเภอ นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน

ตําบล เปนตน 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทท่ี 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

    กลุมครัวเรือน   

o ใชการสุมแบบอาศัยความนาจะเปน (Probability Sampling) ครอบคลุม

ตามขอบเขตพื้นที่ศึกษาที่กําหนด ไดแก หมูบานที่อยูใน 5 ตําบลของอําเภอแมเมาะ 

o กําหนดขนาดตัวอยางที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และคาความคลาดเคลื่อน 5%  

o ใหชวงของการสุม (Random Interval) กระจายอยางทั่วถึงตามจํานวน

ครัวเรือนของแตละหมูบานในพื้นที่ศึกษา 

− จัดทําฐานขอมูลสังคม เศรษฐกิจของชุมชนอยางเปนระบบ โดยใชขอมูลจากการ

สํารวจเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็น ซึ่งดําเนินการตลอดระยะกอสราง โดยเลือกเฉพาะบางตัวแปรมาจัดทํา

ฐานขอมูล ไดแก ประชากร ลักษณะชุมชน ความสัมพันธและความใกลชิดภายในชุมชน อาชีพ รายได-รายจาย  

ขอวิตกกังวล และความคิดเห็นตอโครงการ 

• ความถ่ี : 

− ปละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลากอสราง 

• คาใชจายโดยประมาณ : 

− 400,000 บาทตอคร้ัง 
 (2) ระยะดําเนินการ  

• ดัชนีตรวจวัด : 

− ประชากร 

− การตั้งถ่ินฐานและการถือครองที่ดิน 

− การประกอบอาชีพ 

− รายได-รายจาย 

− การบริการสาธารณะ สาธารณปูโภค-สาธารณูปการ 

− ความสัมพันธและความใกลชิดในชุมชน 

− สภาพความเปนอยูปจจุบันและความพึงพอใจ 

− ขอวิตกกังวลและผลกระทบที่ไดรับ 

− การรับรูและความคิดเห็นตอโครงการ 

• วิธีการตรวจวัด :  

− สํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและความคิดเห็น โดยสัมภาษณดวยแบบสอบถาม 

ตามกลุมเปาหมาย ดังนี้ 

    กลุมผูนําชุมชน 

o ผูนําทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการในพื้นที่ศึกษาทุกหมูบานดวยวิธีแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากเปนการคัดเลือกกลุมตัวอยางที่เจาะจงไปในกลุมของผูนําชุมชน และ

หนวยงานราชการในพื้นที่ ไดแก นายอําเภอ สาธารณสุขอําเภอ นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล 

เปนตน 
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สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

    กลุมครัวเรือน   

o ใชการสุมแบบอาศัยความนาจะเปน (Probability Sampling) ครอบคลุม

ตามขอบเขตพื้นที่ศึกษาที่กําหนด ไดแก หมูบานที่อยูใน 5 ตําบลของอําเภอแมเมาะ 

o กําหนดขนาดตัวอยางที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และคาความคลาดเคลื่อน 5%  

o ใหชวงของการสุม (Random Interval) กระจายอยางทั่วถึงตามจํานวนครัวเรือน

ของแตละหมูบานในพื้นที่ศึกษา 

− จัดทําฐานขอมูลสังคม เศรษฐกิจของชุมชนอยางเปนระบบ โดยใชขอมูลจากการ

สํารวจเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็น ซึ่งดําเนินการตลอดระยะกอสราง โดยเลือกเฉพาะบางตัวแปรมาจัดทํา

ฐานขอมูล ไดแก ประชากร ลักษณะชุมชน ความสัมพันธและความใกลชิดภายในชุมชน อาชีพ รายได-รายจาย  

ขอวิตกกังวล และความคิดเห็นตอโครงการ 

• ความถ่ี : 

− ปละ 1 คร้ัง ตลอดระยะดําเนินการโครงการ 

• คาใชจายโดยประมาณ : 

− 400,000 บาทตอคร้ัง  
 

7.16.6 ระยะเวลาดําเนินการ 
 

7.16.6.1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 (1) ระยะกอสราง :  ดําเนินการตลอดระยะเวลากอสรางโครงการ 

 (2) ระยะดําเนินการ :  ดําเนินการตลอดระยะเวลาดําเนินการโรงไฟฟา 
 

7.16.6.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 (1) ระยะกอสราง :  ปละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลากอสรางโครงการ 

 (2) ระยะดําเนินการ :  ปละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาดําเนินการโรงไฟฟา 
 

7.16.6.3 มาตรการดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

 (1) ระยะกอสราง  :  ตอเนื่องตลอดระยะเวลาและ/หรือตามกําหนด ที่ระบุไวของแตละกิจกรรม 

 (2) ระยะดําเนินการ : ตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการ และ/หรือตามกําหนดเวลา ที่ระบุไวของ 

แตละกิจกรรม 
 

7.16.7 หนวยงานรับผิดชอบ 
 

7.16.7.1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 ระยะกอสราง และระยะดําเนินการ :  กฟผ. 
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7.16.7.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 ระยะกอสราง และระยะดําเนินการ : กฟผ. 
 

7.16.7.3 มาตรการดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

 ระยะกอสราง และระยะดําเนินการ :  กฟผ. 
 

7.16.8 การประเมินผล 

 กฟผ. นําเสนอรายงานผลการปฏิบัตติามแผนปฏิบัติการดานเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวมของ

ประชาชน ตลอดจน ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม คณะกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอมอําเภอแมเมาะ และหนวยงานที่เก่ียวของ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะ

กอสรางและระยะดําเนินการของโครงการ 
 

7.16.9 งบประมาณ  

 

7.16.9.1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 (1) ระยะกอสราง :  รวมอยูในคาดําเนินการกอสรางโครงการ และงบประมาณประชาสัมพันธ 

ของโครงการ  

 (2) ระยะดําเนินการ :  รวมอยูในงบประจําปของโรงไฟฟาแมเมาะ  

 

7.16.9.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 (1) ระยะกอสราง :   รวมอยูในงบประมาณดําเนินงานของโครงการ  

 (2) ระยะดําเนินการ : รวมอยูในงบประจําปของโรงไฟฟาแมเมาะ  

 

7.17 แผนปฏิบัติการดานทัศนียภาพ 

 

7.17.1 หลักการและเหตุผล 

 การกอสรางโครงการเปนการดําเนินการภายในเขตพื้นที่ กฟผ.แมเมาะ ผลกระทบทางดานทัศนียภาพ 

ที่คาดวาจะเกิดข้ึน ไดแก ความสกปรกเลอะเทอะ เนื่องจากกิจกรรมการกอสราง การเก็บกองวัสดุอุปกรณ เคร่ืองจักร

เคร่ืองยนตที่ใชในการกอสราง จึงควรมีมาตรการกําหนดใหผูรับเหมารักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ

ของพื้นที่กอสราง นอกจากนี้ใหมีการจัดภูมิทัศนโดยรอบใหมีความสวยงามรมร่ืน ดวยการจัดทําพื้นที่สีเขียว

โดยรอบพื้นที่ทั้งหมดของโรงไฟฟา เพื่อลดผลกระทบทางดานทัศนียภาพใหอยูในระดับเปนที่ยอมรับได 
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 โรงไฟฟาแมเมาะมีพื้นที่สีเขียวทั้งหมดประมาณ 343 ไร หรือคิดเปนรอยละ 33 ของพื้นที่ทั้งหมด 

ในโรงไฟฟาแมเมาะ ทั้งนี้พื้นที่สีเขียวของโครงการจะจัดเปนพื้นที่ปลูกไมโตเร็ว สวนหยอมที่มีไมดอกไมประดับ 

มีแหลงน้ําเพิ่มเติม และจัดภูมิทัศนใหสวยงาม เพื่อกอใหเกิดความรมร่ืน รวมทั้งตนไมที่อยูบริเวณขอบร้ัวของ

โรงไฟฟาแมเมาะปจจุบันยังชวยเปนแนวกําแพงก้ันเสียงอีกดวย  

 

7.17.2 วัตถุประสงค 

• เพื่อลดผลกระทบทางดานทศันียภาพ 

• เพื่อใหเกิดภูมิทัศนที่สวยงามในบริเวณพื้นที่โดยรอบทั้งหมดของโรงไฟฟาแมเมาะ 

 

7.17.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 บริเวณพื้นที่กอสรางโครงการและพื้นที่โดยรอบทั้งหมดของโรงไฟฟาแมเมาะ 

 

7.17.4 วิธีดําเนินการ 

 (1) ระยะกอสราง 

• ทําการเก็บกองวัสดุอุปกรณ รวมทั้งเคร่ืองจักรเคร่ืองยนตที่ใชในการกอสรางอยาง 

เปนระเบียบ 

• รักษาความสะอาดของพื้นที่กอสรางอยางสม่ําเสมอ 

• เก็บเศษวัสดุ ขยะ ออกจากพื้นที่กอสรางเปนประจําทุกวัน 

• จัดใหมีถังขยะเพื่อรองรับ รวบรวมขยะกอนสงไปกําจัดโดยหนวยงานที่เก่ียวของ 

• บํารุง ดูแล ซอมแซม ตนไม ในบริเวณที่จัดไวเปนพื้นที่สีเขียวของโรงไฟฟา ใหมีความ

สวยงามอยูเสมอ 

• สนับสนุนโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณโดยรอบของโรงไฟฟาแมเมาะ 

 (2) ระยะดําเนินการ 

• บํารุง ดูแล ซอมแซม ตนไม ในบริเวณที่จัดไวเปนพื้นที่สีเขียวของโรงไฟฟา ใหมีความ

สวยงามอยูเสมอ 

• สนับสนุนโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณโดยรอบของโรงไฟฟาแมเมาะ ตามความ

เหมาะสม 

 

7.17.5 ระยะเวลาดําเนินการ 

 (1) ระยะกอสราง :  ดําเนินการตลอดระยะเวลากอสรางโครงการ 

 (2) ระยะดําเนินการ : ดําเนินการตลอดระยะเวลาดําเนินการโรงไฟฟา 
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7.17.6 หนวยงานรับผิดชอบ 

 (1) ระยะกอสราง :  กฟผ. 

 (2) ระยะดําเนินการ : กฟผ. 
 

7.17.7 การประเมินผล 

 กฟผ. นําเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดานทัศนียภาพ ตลอดจนปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหนวยงานที่เก่ียวของ  

ทุก 6 เดือน 
 

7.17.8 งบประมาณ 

 (1) ระยะกอสราง :  รวมอยูในงบประมาณการกอสรางโครงการ 

  (2) ระยะดําเนินการ : รวมอยูในงบประมาณประจําปของโรงไฟฟาแมเมาะ 
 

7.18 แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุข สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

7.18.1 หลักการและเหตุผล 

 ผลกระทบทางดานสาธารณสุข สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่คาดวาจะเกิดข้ึนในระยะ

กอสรางตอคนงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กอสรางโครงการ ไดแก การเกิดฝุนละอองและเสียงดังจากกิจกรรมการ

กอสราง การเพิ่มข้ึนของขยะมูลฝอยและน้ําเสีย การเกิดระบาดของโรคติดตอการเจ็บปวยและอุบัติเหตุจากการ

ทํางาน และอุบัติเหตุจากการขนสงทางบก ที่มีผลกระทบอยูในระดับปานกลางเปนระดับที่พอยอมรับได แตตอง 

มีการควบคุมและปองกันความเสี่ยง สําหรับผลกระทบตอสุขภาพประชาชนบริเวณใกลเคียงพื้นที่กอสราง

โครงการ ไดแก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของชุมชน อุบัติเหตุจากการขนสงทางบก การเกิดฝุนและ

เสียงดัง การเพิ่มข้ึนของขยะมูลฝอยและน้ําเสีย การเกิดระบาดของโรคติดตอ ที่มีผลกระทบอยูในระดับปานกลาง  

ซ่ึงผลกระทบตางๆ เหลานี้ สามารถปองกันและลดปริมาณการเกิดหรือระดับความรุนแรงใหลดลง และมีความ

รุนแรงในระดับต่ําได โดยการกําหนดมาตรการปองกันและลดผลกระทบดานสาธารณสุข สุขภาพ อาชีวอนามัย 

และความปลอดภัยไวในแผนปฏิบัติการดานสาธารณสุข สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใหผูรับเหมา

และผูเก่ียวของปฏิบัติอยางเครงครัด 

 

7.18.2 วัตถุประสงค 

 เพื่อลดผลกระทบดานสาธารณสุข สุขภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัยจากโครงการตอคนงาน

และชุมชนบริเวณใกลเคียง ทั้งในระยะกอสราง และระยะดําเนินการ รวมถึงเตรียมความพรอมในการปองกัน 

และระงับเหตุอุบัติภัยที่อาจเกิดข้ึนจากกิจกรรมการกอสรางโครงการ ตลอดจนติดตามการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ

การดานสาธารณสุข สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากการดําเนินงานของโครงการ 
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7.18.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ 
(1) ระยะกอสราง 

  ภายในพื้นที่กอสรางของโครงการและบริเวณรอบพื้นที่ศึกษาของโครงการ ไดแก เทศบาล

ตําบลแมเมาะ ตําบลจางเหนือ ตําบลสบปาด ตําบลนาสัก และตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 

 (2) ระยะดําเนินการ 

  ภายในพื้นที่โครงการและบริเวณพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟา ไดแก เทศบาลตําบลแมเมาะ ตําบล

จางเหนือ ตําบลสบปาด ตาํบลนาสัก และตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 

 
7.18.4 วิธีการดําเนินงาน 

 
7.18.4.1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 สาธารณสขุและสุขภาพ 

 (1) ระยะกอสราง 

  (1.1) มาตรการสําหรับชุมชนรอบโรงไฟฟา  

• ชี้แจงความกาวหนาโครงการ ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ 

รวมทั้งมาตรการในการปองกัน และแกไขลดผลกระทบทางสุขภาพของโครงการ แกหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

เชน โรงพยาบาลแมเมาะ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมเมาะ  

• สนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุขในพื้นที่ 

• ประสานงานกับหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่ และมีการเฝาระวังรวมกันเพื่อสราง

ความมั่นใจใหกับประชาชนในเร่ืองสุขภาพ 

• จัดใหมีบริการหนวยแพทยเคลื่อนที่ใหบริการประชาชนที่อยูใกลเคียงพื้นที่โครงการ 

โดยดําเนินการ 52 คร้ังตอป ครอบคลุมทุกหมูบาน (44 หมูบาน) ในพื้นที่อําเภอแมเมาะอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

ตอหมูบาน  

• ใหความรูแก อสม. และประชาชนในพื้นที่เร่ืองมลพิษสิ่งแวดลอม การปองกันและ

การปฐมพยาบาล 

• จัดใหมีการเฝาระวังโรคติดตอโดยหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่รวมกับโครงการ 

• กําหนดชองทางรองเรียนผานคณะกรรมการรวมติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน

และพัฒนาสิ่งแวดลอมชุมชนโรงไฟฟาแมเมาะ 

• ใหความรูแกชุมชนในดานการปองกันโรคติดตอตางๆ  

  (1.2) มาตรการสําหรับคนงานกอสรางโครงการและพนักงานในโรงไฟฟา 

• จัดใหมีหนวยปฐมพยาบาลเบื้องตนและอุปกรณปฐมพยาบาลพรอมผูที่สามารถใหการ

ปฐมพยาบาลได และจัดเตรียมยานพาหนะสําหรับคนงานในกรณีจําเปนตองนําสงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

หรือโรงพยาบาลที่อยูใกลที่สุดไดทันที และตองประสานงานกับโรงพยาบาลที่อยูใกลเคียง ในกรณีที่ตองสงตอผูปวย  

• ใหความรูคนงานเร่ืองสุขอนามัยและการปองกันโรคติดตอ  

• กํากับใหผูรับเหมาปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานวาดวยการตรวจสุขภาพรางกายและ 

สุขภาพตามความเสี่ยง 
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• จัดใหมีสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมสันทนาการของคนงานกอสรางและพนกังานโครงการ  

• จัดระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในบริเวณพื้นที่กอสรางใหถูกสุขลักษณะ ประกอบดวย 

− จัดหาน้ําดื่มที่สะอาดสําหรับอุปโภค-บริโภคแกคนงานกอสราง 

− จัดการขยะมูลฝอยใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 

− จัดเตรียมหองน้ํา-หองสวมใหเพียงพอตอจํานวนคนงานกอสราง  

− กําจัดแหลงเพาะพันธุพาหะนําโรค เชน หนู ยุง แมลงวัน แมลงสาบ เปนตน 

• โครงการไมอนุญาตใหมีการพักอาศัยในพื้นที่โครงการ และพื้นที่ดําเนินการของ  

กฟผ.แมเมาะ  

• ผูรับเหมาจะตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ เร่ืองการจัดหา 

ที่พักคนงานอยางเครงครัด เชน ทําเลที่ตั้ง จํานวนหองสวมที่ถูกหลักสุขาภิบาลและเพียงพอกับจํานวนคนงาน

กอสราง การจัดการของเสียและขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาลไมสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ

ชุมชน เปนตน 

• อบรมคนงานกอสรางเก่ียวกับกฎบังคับทั่วไปในการทํางานในพื้นที่ บทลงโทษ 

มาตรการชดเชยในกรณีการกอสรางกอใหเกิดผลกระทบตอวิถีชีวติชุมชน 

• ควบคุมดูแลพฤติกรรมคนงานอยางใกลชิด เพื่อมิใหกอความเดือดรอนรําคาญตอ

ชุมชนที่อยูใกลเคียง 

 (2) ระยะดําเนินการ 

  (2.1) มาตรการสําหรับชุมชนรอบโรงไฟฟา 

• สํารวจขอมูลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อําเภอแมเมาะ โดยใชแบบสอบถามเปน

เคร่ืองมือในการสัมภาษณเพื่อรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง รวมกับการสํารวจทางสังคม-เศรษฐกิจ 

• สนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุขในพื้นที่ 

• ประสานงานกับหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่ และมีการเฝาระวังรวมกันเพื่อสราง

ความมั่นใจใหกับประชาชนในเร่ืองสุขภาพ 

• จัดใหมีบริการหนวยแพทยเคลื่อนที่ใหบริการประชาชนที่อยูใกลเคียงพื้นที่โครงการ 

โดยดําเนินการ 52 คร้ังตอป ครอบคลุมทุกหมูบาน (44 หมูบาน) ในพื้นที่อําเภอแมเมาะอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

ตอหมูบาน 

• ใหความรูแก อสม. และประชาชนในพื้นที่เร่ืองมลพิษสิ่งแวดลอม การปองกันและ

การปฐมพยาบาล 

• มีสวนรวมใหความรูและวิธีปองกันแกชุมชน เร่ืองอันตรายของมลพิษในสิ่งแวดลอม 

เชน ฝุนละออง กาซซัลเฟอรไดออกไซด และกาซไนโตรเจนไดออกไซด เปนตน และอาการผิดปกติเบื้องตนของ

ระบบทางเดินหายใจเพื่อชวยเหลือผูปวยไดทันทวงที 

  (2.2) มาตรการสําหรับพนักงานในโรงไฟฟา 

• จัดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงานกอนเขาทํางาน และตรวจสุขภาพประจําปตาม 

ที่กฎหมายกําหนด  

• ประสานงานกับสถานพยาบาล กฟผ. แมเมาะ เก่ียวกับการบันทึกสถิติดานสุขภาพ 

ความเจ็บปวย วิธีการปองกันและรักษาโรคอันเกิดเนื่องมาจากการทํางานของพนักงาน 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทท่ี 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

• จัดใหมีหนวยปฐมพยาบาลและเวชภัณฑพื้นฐานอยางเพียงพอภายในโรงไฟฟา 

แมเมาะ รวมทั้งจัดใหมีรถสําหรับนําผูปวยสงโรงพยาบาลไดทันที กรณีฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุ 

 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม 

 (1) ระยะกอสราง 

  (1.1) มาตรการสําหรับคนงานกอสรางโครงการและพนักงานในโรงไฟฟา 

• จัดอบรมหัวหนางาน/ผูควบคุมงาน และคนงานในเร่ืองความปลอดภัยในการทํางาน 

ที่เก่ียวกับการกอสราง รวมถึงผูเก่ียวของอ่ืนๆ 

• จัดใหมีอุปกรณความปลอดภัยในการทํางานใหคนงาน ใชงานอุปกรณดังกลาวตอง

เหมาะสมกับสภาพการทํางานและอันตรายที่อาจเกิดข้ึน 

• จัดอุปกรณ เคร่ืองมือใหอยูในสภาพดีและพรอมใชงานใหกับคนงาน ไดแก อุปกรณ

คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล ฝกบัวชําระฉุกเฉิน ที่ลางตาฉุกเฉิน ชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน เปนตน 

• จัดใหมีระบบการตรวจความปลอดภัยเปนระยะๆ โดยมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ

และอํานาจที่ชัดเจน 

• ติดตอประสานงานกับโรงพยาบาลที่อยูใกลพื้นที่โครงการ เพื่อรับสงผูปวยในกรณีฉุกเฉิน 

• จัดใหมีการสรางการยอมรับคนงานที่ทํางานดานความปลอดภัย เชน มีการประกาศ

เจาหนาที่ความปลอดภัยประจําสัปดาห มีรางวัลให หรือจัดใหผูบริหารไดมีโอกาสทําการสํารวจเบื้องตนเร่ือง 

ความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ เพื่อสรางความตระหนักในเร่ืองนี้ใหกับผูคุมงาน/คนงานของบริษัทรับเหมา 

 
• จัดใหมีการตรวจสุขภาพคนงานกอสรางและพนักงานโรงไฟฟาประจําป ปละ 1 คร้ัง 

• จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยและเวรยามตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคอยดูแล

ตรวจตราทั่วไปและควบคุมการจราจรเขา-ออกบริเวณพื้นที่กอสราง 

• กําหนดเขตพื้นที่กอสรางใหชัดเจน เชน ติดตั้งปาย ติดตั้งร้ัวชั่วคราวรอบพื้นที่กอสราง 

• บริเวณที่มีการติดตั้งเคร่ืองจักรตองมีการก้ันแบงเขตพื้นที่ใหชัดเจน รวมทั้งอุปกรณ

เคร่ืองมือตางๆ ตองมีการจัดวางอยางมีระเบียบ 

• วางแผนผังการใชพื้นที่กอสรางใหชัดเจน และสรางความเปนระเบียบในการใชพืน้ที่

กอสรางตามแผนผังที่กําหนดไวแลว 

• กําหนดกฎความปลอดภัยในการทํางานกอสราง เปนกฎทั่วไปและกฎเฉพาะ 

ลักษณะงาน 

• ในการขนสงอุปกรณ/เคร่ืองจักรขนาดใหญ ใหแจงเจาหนาที่ตํารวจ ผูนําชุมชน 

ทราบลวงหนาทุกคร้ัง 

• จํากัดความเร็วรถยนตที่ใชในการขนสงอุปกรณและเคร่ืองจักร และรถที่ใชใน 

การขนสงพนักงานที่วิ่งภายในพื้นที่กอสรางโครงการไมเกิน 40 กิโลเมตรตอชั่วโมง สําหรับในพื้นที่ชุมชนใหปฏิบัติ

ตามกฎจราจรอยางเครงครัด 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทท่ี 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

• ตองปฏิบัติตามมาตรการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งเหตุฉุกเฉิน

ตางๆ ซึ่งอาจเกิดข้ึนในบริเวณพื้นที่โครงการอยางเครงครัด มีความพรอมดานบุคลากรและอุปกรณ เพื่อแกไขและ

ระงับเหตุภัยไดอยางทันทวงที พรอมทั้งปรับปรุงแผนการดําเนินงานดังกลาวใหมีความทันสมัยตามความเหมาะสม 

• อบรมคนงานกอสรางและผูรับเหมาใหทราบกฎระเบียบ เพื่อความปลอดภัยในการ

เขาปฏิบัติงานในขอบเขตของ กฟผ. 

• จัดเจาหนาที่ของ กฟผ. ดําเนินการตรวจสอบใหมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอยาง

เครงครัด และใหผูรับเหมารายงานการเกิดอุบัติเหตุทุกคร้ังที่เกิดข้ึน 

• มีระบบควบคุมการอนุญาตในการทํางาน โดยเฉพาะลักษณะงานที่เก่ียวของกับ 

ความรอนและไฟฟา 

• กํากับและดูแลใหบริษัทรับเหมาปฏิบัติตามขอตกลงอยางเครงครัด เชน การตรวจ

ติดตามที่พักอาศัยชั่วคราวของคนงานกอสราง การสุมตรวจสิ่งเสพติด การแยกขยะในที่พักคนงานตามหลัก

สุขาภิบาล ติดตามการจัดการขยะของผูรับเหมา เปนตน 

• เพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครและเครือขายบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่  โดยการรวม

ซอมแผนฉุกเฉินระดับ 3 รวมกันระหวางโครงการและหนวยงานที่เก่ียวของ 

 (2) ระยะดําเนินการ 

  มาตรการสําหรับพนักงานโรงไฟฟา 

  นโยบายและแผนการจัดการดานความปลอดภัย 

• กําหนดนโยบายดานความปลอดภัย เพื่อใหมีความชัดเจนตอการนําไปปฏิบัติของพนักงานทุก

คน 

• จัดกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย เชน นิทรรศการสงเสริมและใหรางวัลหนวยงาน 

ที่มีผลงานดานความปลอดภัยในการทํางานสูง กิจกรรมที่กระตุนใหพนักงานภาคภูมิใจในการมีสวนรวม  

เสริมภาพลักษณดานความปลอดภัย 

• จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อกําหนดนโยบายและวางแผนการดําเนินงานดาน

ความปลอดภัย รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบริหารรับทราบ โดยมีการประชุมเปนประจําอยางนอย 

เดือนละ 1 คร้ัง 

• จัดทําแผนการดําเนินงานดานความปลอดภัย ซ่ึงแผนการดังกลาวเปนการปองกัน

อุบัติเหตุ โดยมุงขจัดหรือลดเงื่อนไขที่จะกอใหเกิดอุบัติเหตุจากคน เคร่ืองจักร และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

• การบริหารงานดานความปลอดภัย โดยนํากิจกรรมดานความปลอดภัยแบบตางๆ  

มาปฏิบัติ เพื่อใหแผนงานดังกลาวบรรลุวัตถุประสงคในการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 

• จัดใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และมีวิทยุสื่อสารใชในการติดตอ

สงขาวระหวางจุดตางๆ ภายในโครงการ นอกจากนี้ พนักงานรักษาความปลอดภัยจะไดรับการฝกอบรมและรวม

ฝกซอมการปองกันอัคคีภัยดวย 

• จัดกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยตางๆ ภายในโครงการ เชน ประกาศ โปสเตอร 

นิทรรศการ เปนตน 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทท่ี 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   
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• ฝกอบรมพนักงานกอนเร่ิมทํางาน เพื่อใหเขาใจและตระหนักในการทํางานที่ปลอดภัย 

และหลังจากนั้นตองจัดใหมีการฝกอบรมเปนระยะๆ 

• จัดทําคูมือความปลอดภัยสําหรับพนักงาน เพื่อใหเขาใจถึงระเบียบกฎเกณฑตางๆ  

ดานความปลอดภัย 

• ตรวจสุขภาพพนักงานทุกคนกอนเร่ิมทํางาน และจัดใหมีการตรวจสุขภาพทั่วไปสําหรับ

พนักงานปละ 1 คร้ัง 

การจัดการสภาพแวดลอมในการทํางาน 

• จัดสภาพแวดลอมในการทํางานใหเหมาะสม ตลอดจนจัดใหมีอุปกรณในการทํางาน 

ที่ถูกตองตามหลักการยศาสตร (Ergonomics) เชน โตะ เกาอ้ี ชั้นวางของ เปนตน 

• อบรมและใหความรูแกพนักงานเร่ืองการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล

และลักษณะทาทางการทํางานที่ถูกตอง 

• จัดทําเสนระดับเสียง (Noise Contour) เพื่อกําหนดเขตที่ตองสวมใสอุปกรณปองกัน

เสียงในบริเวณที่มีระดับเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ 

• จัดใหพนักงานทํางานในหองควบคุมที่มีระบบปรับอากาศเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียง

โดยตรง 

• จัดพื้นที่ปฏิบัติงานและทางสัญจรของพนักงานใหมีแสงสวางเพียงพอ 

• จัดใหพนักงานปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมที่มีอุณหภูมิไมสูงหรือต่ําเกินไป 

• กําหนดใหพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงสวมใสอุปกรณคุมครองความ

ปลอดภัยสวนบุคคลตลอดเวลา 

  ระบบ/อุปกรณปองกันอันตรายและแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน/แผนตรวจสอบ/ซอมบํารุง 

• จัดใหมีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลอยางเพียงพอ ไดแก หมวกนิรภัย 

รองเทานิรภัย เคร่ืองปองกันอันตรายจากเสียง เปนตน 

• จัดใหมีอางลางตาฉุกเฉินและรางกายในบริเวณกระบวนการผลิต อาคารเก็บสารเคมี  

โดยตองมีจํานวนที่เพียงพอและเหมาะสมกับบริเวณที่ติดตั้ง 

• จัดใหมีอุปกรณปองกันอัคคีภัยตางๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานของ National Fire Protection 

Association (NFPA) และมีความเพียงพอ ประกอบดวย ระบบกระจายน้ําดับเพลิง ระบบปองกันอัคคีภัย 

แบบเปด ระบบดับเพลิงที่ใชกาซคารบอนไดออกไซด หัวจายน้ําดับเพลิง ชุดรถเข็นน้ํายาโฟมดับเพลิง ถังดับเพลิง 

และระบบตรวจจับเพลิงไหม  

• จัดใหมีอุปกรณตรวจจับและแจงเหตุเพลิงไหมอัตโนมัติ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไมมีคนงาน

ปฏิบัติงานประจํา มีระบบไฟสํารองที่จายไฟสําหรับระบบแจงเหตุเพลิงไหมไดไมนอยกวา 2 ชั่วโมง 

• ตรวจสอบสภาพ และความพรอมใชงานของเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ ไมนอยกวา  

6 เดือน/คร้ัง 

• ใหมีการดูแลรักษาอุปกรณดับเพลิง และตรวจสอบใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีอยางนอย

เดือนละหนึ่งคร้ัง 
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• ตองทดสอบการรับแรงดัน (Hydraulic Test) ของถังดับเพลิงชนิดมือถือทุกๆ 5 ป 

• จัดใหมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยดําเนินการตรวจความปลอดภัยดานอัคคีภัย

เปนประจําอยางนอยเดือนละคร้ัง 

• การปฏิบัติงานเก่ียวของหรือทําใหเกิดประกายไฟหรือความรอนที่เปนอันตราย ตองจัดทํา

ระบบการอนุญาตทํางานที่มีประกายไฟหรือความรอนที่เปนอันตราย (Hot Work Permit System) 

• ตองจัดใหมีแผนปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน ประกอบดวย แผนการตรวจสอบ

ความปลอดภัยดานอัคคีภัย แผนการอบรมเร่ืองการปองกันและระงับอัคคีภัย แผนการดับเพลิง และแผนการอพยพ 

หนีไฟ 

• จัดทําแผนการสื่อสารเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินตั้งแตระดับ 1 โดยอยางนอยตองประกอบดวย 

การแจงเหตุ การฝกซอม และการอพยพ 

• ซอมแผนฉุกเฉินรวมกับชุมชน ทั้งนี้แผนการดําเนินการซอมแผนฯ ใหพิจารณารวมกับ

ชุมชน อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

• ตรวจสอบความปลอดภัยโดยเจาหนาที่ความปลอดภัยเปนประจําทุกวัน พรอมทั้ง

ดําเนินการแกไขสภาพที่ไมปลอดภัยโดยทันที 

• บํารุงรักษาและตรวจสอบเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรตางๆ และอุปกรณคุมครองความปลอดภัย

ใหสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 

• จัดใหมีแผนการตรวจสอบอุปกรณปองกันอัคคีภัยตางๆ 

• เพิ่มศักยภาพของทีมและเครือขายบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ โดยการรวมซอมแผน

ฉุกเฉินระดับ 3 รวมกันระหวางโรงไฟฟาและหนวยงานที่เก่ียวของ 

  การทํางานเกี่ยวกับสารเคมีและเชื้อเพลิง 

• จัดทําขอมูลความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับสารเคมีแตละชนิด พรอมติดประกาศไว

บริเวณพื้นที่ทํางาน และบริเวณพื้นที่เก็บสารเคมีทุกชนิดจะมีปายเตือนอันตราย ปายระบุการใชอุปกรณคุมครอง

ความปลอดภัยสวนบุคคลและปายขอมูล SDS  

• ใหความรูกับพนักงานเก่ียวกับอันตรายจากการไดรับสารเคมี รวมทั้งแนวทางแกไข 

• พื้นที่กักเก็บสารเคมีเปนอาคารระบบเปด มีหลังคาสูงโปรง มีการระบายอากาศไดดีตลอดเวลา 

มีทางเขาออกงาย มีระบบกักเก็บสารเคมีโดยทําขอบก้ันรอบถังสารเคมีแตละชนิด (Concrete Curbing) มีพื้นที่กักเก็บ

เพียงพอกรณีที่ สารเคมี ร่ัวไหล และสารเคมีแตละชนิดจะอยู ในบริ เวณพื้นที่ที่ ใช งาน เชน อาคารผลิต 

น้ําปราศจากแรธาตุ เปนตน อีกทั้งจัดใหมีชองระบายสารเคม ี(Floor Drain) ในบริเวณขอบก้ันรอบถังสารเคมี(Concrete 

Curbing) เพื่อรับสารเคมีหรือน้ําทิ้งจากการลางอุปกรณผานทอไปยังบอสะเทนิ (Neutralization Basin) โดยตรง 

• การขนถายสารเคมีเปนระบบปด คือจะถายสารเคมีจากรถขนสงทางทอทําใหโอกาสการ

ร่ัวไหลนอยมากและในเงื่อนไขการสงมอบสารเคมีระบุใหผูสงมอบจะตองดําเนินการตามมาตรการความปลอดภัย

ของโรงไฟฟาแมเมาะ 

• มีแผนบํารุงรักษาเชิงปองกันอุปกรณ และปองกันรักษาอุปกรณสารเคมีเปนระยะๆ 

SBW/RP-ENV/P04125/Final Report/RT288_บทที่ 7 แผนปฏิบัตกิารดานส่ิงแวดลอม หนา 7-100 



การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทท่ี 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

• การเขาทํางานในพื้นที่เก็บสารเคมี ผูปฏิบัติงานของ กฟผ. ตองปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงาน 

ที่รองรับ SDS ของสารเคมีแตละชนิด เชน การเลือกใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล นอกจากนี้  

บริเวณเก็บกาซคลอรีนจะมีเคร่ืองมือแสดงทิศทางลมติดตั้งไว พรอมมีอุปกรณความปลอดภัย ไดแก หนากากกรอง

อากาศและเคร่ืองชวยหายใจ (Air Mask and Breathting Apparatus)  

• จัดใหมีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล ใหแกผูปฏิบัติงานขนถายและใชสารเคมี 

เชน ชุดลางตา และชําระรางกาย (Safety Shower and Eyewash) หนากากปองกัน ถุงมือและเคร่ืองมือสําหรับ  

ขนสารเคมี 

• จัดใหมีอุปกรณกําจัดการหกร่ัวไหลของสารเคมีไวในที่เหมาะสม ในจํานวนที่เพียงพอและ

พรอมใชงานเสมอ 

• แยกชนิดของสารเคมีที่ไวตอการเกิดปฏิกิริยาตอกัน เชน กรด-ดาง หรือสารเคมีที่ไมสามารถ

ที่จะนํามาจัดเก็บไวใกลกันได เชน สารเคมีไวไฟ เปนตน 

• ติดปายเตือนหามการกระทําใดๆ ที่กอใหเกิดประกายไฟในอาคาร 

  อุบัติเหตุจากการเก็บรักษาแอมโมเนียมไฮดรอกไซด 

• ตองเก็บในภาชนะบรรจุที่ปดมิดชิด และมีการปองกันความเสียหายทางกายภาพ  

โดยเปนถังเหล็ก (Carbon Steel) ที่สามารถทนการกัดกรอนของสารเคมี โดยมี Pressure Rating (ความดันที่ถัง

สามารถทนได) ไมเกิน 30 PSIG 

• เก็บในบริเวณที่เย็นและแหง เก็บในบริเวณที่มีการระบายอากาศเพียงพอ 

• เก็บแยกจากสารที่เขากันไมได เชน กรดอะโคลิน ไดเมทิลซัลเฟต ฮาโลเจน ซิลเวอร 

ไนเตรท โพไพลีนออกไซด ไนโตรมีเทน ซิลเวอรออกไซด และเงิน  

• บรรจุและเก็บรักษาแอมโมเนียมไฮดรอกไซดที่อุณหภูมิต่ํากวา 25 องศาเซลเซียส และ

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงโดยตรง ความรอน และแหลงจุดติดไฟ 

• ถังในการเก็บแอมโมเนียมไฮดรอกไซด ตองสามารถทนความรอนไดสูงและมีระบบ

รายงานความดันภายในถังตอผูปฏิบัติงานตลอดเวลา โดยตองควบคุมความดันไมใหเกินที่ออกแบบไว (30 PSIG) 

• ถังแอมโมเนียมไฮดรอกไซดแตละถังตองมีการสรางเข่ือนหรือกําแพงคอนกรีตโดยรอบ 

สามารถจะกักเก็บปริมาณของแอมโมเนียมไฮดรอกไซดไวไดทั้งหมด พรอมระบบชองระบายสารเคมี (Floor Drain) 

ในบริเวณ ขอบก้ันรอบถังสารเคมี (Concrete Curbing) เพื่อรับสารเคมีผานทอไปยัง Naturalization Tank โดยตรง 

และระบบ Vapor Pressure Relief/Vacuum Breaker Valve ซึ่งมีหนาที่ในการควบคุมความดัน ไมใหเกินกวาคาที่

ออกแบบ 

  อุบัติเหตุจากการลมเหลวของหมอไอนํ้า 

• มาตรการทั่วไปของหมอไอนํ้า 

− จัดทําระเบียบขอบังคับเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกตองและปลอดภัยในการใช 

หมอไอน้ําการตรวจอุปกรณกอนลงมือปฏิบัติงานรวมทั้งวิธีการแกไขขอขัดของตางๆ ติดไวบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน

ใหผูควบคุมเห็นไดชัดเจนพรอมทั้งชี้แจงใหเขาใจและถือปฏิบัติ 
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สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

− ตรวจสอบความปลอดภัยของหมอไอน้ําประจําปและหลังจากมีการซอมบํารุงหมอ

ไอน้ําทุกคร้ัง โดยวิศวกรที่ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร 

− จัดใหมีแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance Program) 

หมอไอน้ําและอุปกรณ ประกอบเพื่อใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย 

− โครงการไดมีการเตรียมพรอมสําหรับกรณีฉุกเฉิน โดยจัดใหมีแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน

เพื่อเตรียมพรอม ในกรณีที่มีภาวะฉุกเฉินเกิดข้ึนพนักงานทุกคนจะสามารถปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงหรืออันตราย 

ใหนอยลง จัดใหมีเสนทางอพยพพื้นที่ปลอดภัยและสถานที่เก็บอุปกรณดับเพลิง วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน 

การฝกอบรมพนักงานเปนประจํา ระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทั้งภายในโรงงานและการติดตอองคกรภายนอก

โรงงาน 

− ติดตั้งอุปกรณตรวจวัดตางๆ เพื่อตรวจสอบการทํางานหมอไอน้ํา เชน ความดัน 

อุณหภูมิ อัตราไหล ระดับน้ํา เปนตน ทั้งนี้อุปกรณตรวจวัดขางตนสามารถแสดงผลหรือแจงเตือนไปยังหองควบคุม

สวนกลางได 

• มาตรการความปลอดภัยในชวงออกแบบติดตั้งและกอนทําการเดินระบบของหมอไอนํ้า 

− เคร่ืองผลิตไอน้ําและระบบเชื้อเพลิงถูกออกแบบและผลิตจากโรงงานที่มี

ประสบการณและมีความชํานาญดานการผลิตเคร่ืองผลิตไอน้ํา โดยจัดใหมีอุปกรณการทํางานและอุปกรณปองกัน

อันตราย 

• มาตรการความปลอดภัยสําหรับการตรวจสอบประจําของหมอไอนํ้า 

− โครงการจะจัดใหมีการตรวจสอบความปลอดภัยในการทํางานของเคร่ืองผลิตไอน้ํา 

โดยหยุดเดินเคร่ืองเพือ่ตรวจสอบสภาพระบบทอน้ําทั้งภายในและภายนอก  

• มาตรการดานพนักงานที่ดูแลหมอไอนํ้า 

− ทีมควบคุมหมอไอน้ําของโรงไฟฟาตองมีวิศวกรดูแลระบบที่เปนผูมีประสบการณ

การทํางานและไดรับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและตองเปนผูปฏิบัติการที่ผานการฝกอบรม

หลักสูตรผูควบคุมหมอไอน้ําจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

− กําหนดใหมีผูเชี่ยวชาญทํางานอยูตลอดเวลาที่มีการเดินระบบหมอไอน้ํา 

− กําหนดใหมีการอบรมพนักงานใหมีความเขาใจในการทําหนาที่เดินระบบหมอไอน้ํา 

 

7.18.4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 สาธารณสุขและสุขภาพ 

 (1) ระยะกอสราง 

  (1.1) มาตรการสําหรับชุมชนรอบโรงไฟฟา 

• ดัชนีการตรวจวัด : 

− รวบรวมขอมูลทุติยภูมิดานจํานวนผูปวยโรคทั่วไปและโรคระบบทางเดิน

หายใจที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล (ทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน รวมถึงผูปวยฉุกเฉิน)  

− การตรวจวัดปรอทและสารหน ูในพืชผัก 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทท่ี 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

− การตรวจวัดปรอทและสารหน ูในเนื้อวัว  

• สถานที่ตรวจวัด :  

− ตรวจวัดภาวะสุขภาพของประชาชน จํานวน 3 แหง คือ  

o โรงพยาบาลแมเมาะ 

o สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมเมาะ 

o ศูนยเฝาระวังเวชศาสตรสิ่งแวดลอมแมเมาะ 

− ตรวจวัดปรอทและสารหนูในพืชผัก จาก 2 แหง คือ  

o บริเวณชุมชนบานหางฮุง (วัดหางฮุงศรัทธาราม)  

o บริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสบปาด 

− ตรวจวัดปรอทและสารหนูในเนื้อวัว จํานวน 1 แหง คือ 

o ตลาดหนาอําเภอแมเมาะ 

• วิธีการตรวจวัด : 

− การตรวจวัดภาวะสุขภาพของประชาชนใชวิธีการรวบรวมขอมลู 

− การตรวจวัดปรอทและสารหนู ในพืชผัก โดยการเก็บตัวอยางผักที่ข้ึนในพื้นที่

และประชาชนนํามาบริโภค สถานีละ 3 ตัวอยาง และนํามาตรวจปรอทและสารหนู ในพืชดวยวิธี AOAC Official 

Method 971.21 (version 2012) หรือวิธีการที่หนวยงานที่เก่ียวของยอมรับ 

− การตรวจวัดปรอทและสารหนู ในเนื้อวัว โดยการเก็บตัวอยางเนือ้วัวในตลาด

หนาอําเภอแมเมาะ จํานวน 3 ตัวอยาง และนํามาตรวจปรอทและสารหนู ในเนื้อวัวดวยวิธี AOAC Official 

Method 971.21 (version 2012) หรือวิธีการที่หนวยงานที่เก่ียวของยอมรับ 

• ความถ่ี : 

− รวบรวมขอมูลผลการตรวจวัดภาวะสุขภาพของประชาชนทุกเดือน และจัดทํา

รายงานสรุปทุก 6 เดือน 

− การตรวจวัดปรอทและสารหนู ในพืชผัก ปละ 1 คร้ัง ในชวงฤดูแลง 

− การตรวจวัดปรอทและสารหนู ในเนื้อวัว ปละ 1 คร้ัง ในชวงฤดูแลง 

• คาใชจายโดยประมาณ : 

− การตรวจวัดปรอทและสารหนู ในพืชผัก ประมาณ 25,000 บาทตอคร้ัง 

− การตรวจวัดปรอทและสารหนู ในเนื้อวัว ประมาณ 15,000 บาทตอคร้ัง 

  (1.2) มาตรการสําหรับคนงานกอสรางโครงการและพนักงานในโรงไฟฟา 

• ดัชนีตรวจวัด : 

− สถิติขอมูลการเจ็บปวยดวยโรคทั่วไป และโรคระบบทางเดินหายใจของ

คนงานกอสรางและพนักงานโรงไฟฟา 

− การตรวจสุขภาพใหพนักงานและคนงานกอสราง 

− ตรวจสุขภาพพิเศษใหกับพนักงานที่ปฏิบัติงานเสี่ยง  

− ประเมินปญหาดานสุขภาพ 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทท่ี 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

• สถานที่ตรวจวัด : 

− สถานพยาบาล กฟผ.แมเมาะ 

• ความถ่ี : 

− บันทึกขอมูลการเจ็บปวยทุกเดือน และจัดทํารายงานสรุป ทุก 6 เดือน 

− ตรวจสุขภาพประจําปและตรวจสุขภาพพิเศษ อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

• คาใชจายโดยประมาณ : 

− 70,000 บาทตอป 

 (2) ระยะดําเนินการ 

  (2.1) มาตรการสําหรับชุมชนรอบโรงไฟฟา 

• ดัชนีการตรวจวัด : 

− รวบรวมขอมูลทุติยภูมิดานจํานวนผูปวยโรคทั่วไปและโรคระบบทางเดิน

หายใจที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล (ทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน รวมถึงผูปวยฉุกเฉิน) 

− การตรวจวัดปรอทและสารหนูของกลุมประชาชน 

o การกําหนดขนาดตัวอยางสําหรับการสุมตรวจวัดปรอทในเลือดและ 

สารหนูในปสสาวะคํานวณจากจํานวนประชากรทั้งหมดในแตละหมูบาน ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และ

กําหนดคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดข้ึนไดในการสุมตัวอยางเทากับ 0.05 ใหครอบคลุมประชากรกลุมตางๆ 

ไดแก กลุมวัยเด็ก กลุมวัยทํางาน และกลุมผูสูงอายุ ทั้งหญิงและชาย เพื่อประเมินผลการตรวจวัดไดตามหลักสถิติ  

โดยใชขอมูลในขณะที่สํารวจ จํานวนตัวอยางอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนอยูกับความยินยอมใหตรวจสุขภาพและ

ความสะดวกของประชาชนในพื้นที่ 

− การตรวจวัดปรอทและสารหนู ในพืชผัก 

− การตรวจวัดปรอทและสารหนู ในเนื้อวัว 

• สถานที่ตรวจวัด :  

− รวบรวมผลการตรวจวัดภาวะสุขภาพของประชาชน จํานวน 3 แหง คือ  

o โรงพยาบาลแมเมาะ 

o สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมเมาะ 

o ศูนยเฝาระวังเวชศาสตรสิ่งแวดลอมแมเมาะ 

− ตรวจวัดปรอทในเลือดและสารหนูในปสสาวะของกลุมประชาชน จํานวน  

3 หมูบาน ไดแก 

o บานสบปาด ตําบลสบปาด 

o บานแมเมาะสถานี ตําบลแมเมาะ 

o บานทาสี ตําบลบานดง 

− ตรวจวัดปรอทและสารหนูในพืชผัก จาก 2 แหง คือ  

o วัดหางฮุงศรัทธาราม 

o บริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสบปาด 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทท่ี 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

− ตรวจวัดปรอทและสารหนูในเนื้อวัว จํานวน 1 แหง คือ 

o ตลาดหนาอําเภอแมเมาะ 

• วิธีการตรวจวัด : 

− การตรวจวัดภาวะสุขภาพของประชาชนใชวิธีการรวบรวมขอมลู 

− การตรวจวัดปรอทและสารหนู ในพืชผัก โดยการเก็บตัวอยางผักที่ข้ึนในพื้นที่

และประชาชนนํามาบริโภค สถานีละ 3 ตัวอยาง และนํามาตรวจปรอทและสารหนู ในพืชดวยวิธี AOAC Official 

Method 971.21 (version 2012) หรือวิธีการที่หนวยงานที่เก่ียวของยอมรับ 

− การตรวจวัดปรอทและสารหนู ในเนื้อวัว โดยการเก็บตัวอยางเนื้อวัวในตลาด

หนาอําเภอแมเมาะ จํานวน 3 ตัวอยาง และนํามาตรวจปรอทและสารหนู ในเนื้อวัวดวยวิธี AOAC Official 

Method 971.21 (version 2012) หรือวิธีการที่หนวยงานที่เก่ียวของยอมรับ 

− การตรวจวัดปรอทในเลือดของประชาชน ใชวิธีการ FICV AAS โดยใชเลือด

จํานวน 2 มิลลิลิตร/ตัวอยาง และวิเคราะหหาคาปรอทดวยเคร่ือง AAS  

− การตรวจวัดสารหนูในปสสาวะของประชาชน ใชวิธีการตรวจจากปสสาวะ

จํานวน 20 มิลลิลิตร/ตัวอยาง และวิเคราะหหาคาสารหนูดวยเคร่ือง AAS  

• ความถ่ี : 

− รวบรวมขอมูลผลการตรวจวัดภาวะสุขภาพของประชาชนทุกเดือน และจัดทํา

รายงานสรุปทุก 6 เดือน  

− การตรวจวัดปรอทและสารหนูของกลุมประชาชน ปละ 1 คร้ัง ในระยะ 3 ป

แรกของระยะดําเนินการโครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 หลังจากนั้น 

จะดําเนินการตรวจติดตามเฝาระวังความเสี่ยงเฉพาะกลุมเปาหมายที่มีคาผิดปกติ โดยตรวจวัด 5 ปตอคร้ัง  

− การตรวจวัดปรอทและสารหนู ในพืชผัก ปละ 1 คร้ัง ในชวงฤดูแลง 

− การตรวจวัดปรอทและสารหน ูในเนื้อวัว ปละ 1 คร้ัง ในชวงฤดูแลง 

• คาใชจายโดยประมาณ : 

− การตรวจวัดปรอทและสารหนู ในพืชผัก ประมาณ 25,000 บาทตอคร้ัง 

− การตรวจวัดปรอทและสารหนู ในเนื้อวัว ประมาณ 15,000 บาทตอคร้ัง 

− การตรวจวัดปรอทในเลือดและตรวจวัดสารหนูในปสสาวะของประชาชน 

ประมาณ 800,000 บาทตอคร้ัง 

  (2.2) มาตรการสําหรับพนักงานในโรงไฟฟา 

• ดัชนีตรวจวัด : 

− รวบรวมขอมูลทุติยภูมิดานจํานวนผูปวยโรคทั่วไป และโรคระบบทางเดินหายใจ

ของพนักงานโรงไฟฟา 

− การตรวจสุขภาพประจําปใหพนักงาน 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทท่ี 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

− ตรวจสุขภาพพิเศษใหกับพนักงานที่ปฏิบัติงานเสี่ยง ไดแก ตรวจสมรรถภาพ 

การมองเห็น ตรวจสมรรถภาพปอด ตรวจสมรรถภาพการไดยิน การตรวจพิษวิทยา (ตะก่ัว โครเมียม แคดเมียม  

อะเซนิก) และตัวทําละลาย (เบนซินและสวนประกอบของเบนซิน เชน โทลูอีน อะซีโตน เฮกเซน ไดคลอโลเอทธิลีน 

และไดคลอโลมีเทน) 

• สถานที่ตรวจวัด : 

− สถานพยาบาล กฟผ.แมเมาะ หรือสถานพยาบาลอ่ืนตามความเหมาะสม 

• ความถ่ี : 

− บันทึกขอมูลการเจ็บปวย ทุกเดือน และจัดทํารายงานสรุป ทุก 6 เดือน 

− ตรวจสุขภาพประจําปและตรวจสุขภาพพิเศษ ปละ 1 คร้ัง ตอเนื่องทุกป 

และรวบรวมเปนฐานขอมูลดานสุขภาพของพนักงาน 

− ประเมินปญหาดานสาธารณสุข 1 คร้ังตอป จากการรวบรวมขอมูลผลการตรวจ

สุขภาพประจําปของพนักงาน  

• คาใชจายโดยประมาณ : 

− 70,000 บาทตอป 

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 (1) ระยะกอสราง 

  มาตรการสําหรับคนงานกอสรางโครงการและพนักงานในโรงไฟฟา 

• ดัชนีตรวจวัด : 

− สถิติขอมูลอุบัติเหตุระหวางการปฏิบัติงานของคนงานกอสรางและพนักงานโรงไฟฟา 

− การปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน (ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตางๆ) 

• สถานที่ตรวจวัด : 

− สถานพยาบาล กฟผ.แมเมาะ 

• ความถ่ี : 

− บันทึกอุบัติเหตุทุกคร้ังที่เกิดอุบัติเหตุและจัดทํารายงานสรุปทุก 6 เดือน 

• คาใชจายโดยประมาณ : 

−  50,000 บาทตอป 

 (2) ระยะดําเนินการ 

  มาตรการสําหรับพนักงานในโรงไฟฟา 

• ดัชนีตรวจวัด : 

− สถิติขอมูลอุบัติเหตุระหวางการปฏิบัติงานของพนักงานโรงไฟฟา 

− การปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน (ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตางๆ) 

• สถานที่ตรวจวัด : 

− แผนกวิศวกรรมความปลอดภัยแมเมาะ  (วคภ.-อฟม.) 

− สถานพยาบาล กฟผ.แมเมาะ 

SBW/RP-ENV/P04125/Final Report/RT288_บทที่ 7 แผนปฏิบัตกิารดานส่ิงแวดลอม หนา 7-106 



การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทท่ี 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม          แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 

 

• ความถ่ี : 

− บันทึกอุบัติเหตุทุกคร้ังที่เกิดอุบัติเหตุและจัดทํารายงานสรุปทุก 6 เดือน 

• คาใชจายโดยประมาณ : 

−  50,000 บาทตอป 

7.18.5 ระยะเวลาดําเนินการ 

 (1) ระยะกอสราง :  ดําเนินการตลอดระยะเวลากอสรางโครงการ 

 (2) ระยะดําเนินการ : ดําเนินการตลอดระยะเวลาดําเนินการโรงไฟฟา 

 

7.18.6 หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 (1) ระยะกอสราง :  กฟผ. 

 (2) ระยะดําเนินการ : กฟผ. 

 

7.18.7 การประเมินผล 

 กฟผ. นําเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดานสาธารณสุข สุขภาพ อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย ตลอดจนปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม และหนวยงานที่เก่ียวของทุก 6 เดือน ตลอดระยะกอสรางและระยะดําเนินการของโครงการ 

 

7.18.8 งบประมาณ 

 (1) ระยะกอสราง :  รวมอยูในงบประมาณการกอสรางโครงการ 

 (2) ระยะดําเนินการ : รวมอยูในงบประมาณประจําปของโรงไฟฟาแมเมาะ 

 

7.19 สรุปแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม 

 สําหรับมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม แสดงดังตารางที่ 7.19-1 ถึงตารางที่ 7.19-5 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-1 

แผนปฏิบัติการทั่วไปของการศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติการท่ัวไป  1) ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม ตามท่ีเสนอในแผนปฏิบัติการดานส่ิงแวดลอม 

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม สําหรับโครงการหรือ

กิจการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทน

โรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องท่ี 4-7 อยางเครงครัด พรอมท้ังรายงานผลการปฏิบัติตาม

มาตรการดานส่ิงแวดลอม ใหหนวยงานอนุญาต และสํานักงานนโยบายและ 

แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) ตามระยะเวลาท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติ

การ โดยใหเปนไปตามแนวทางการนําเสนอผลการติดตามการตรวจสอบคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมของ สผ. 

2) ในกรณี กฟผ. จะวาจางบริษัทผูรับจางในการออกแบบกอสรางหรือดําเนินการโครงการ 

กฟผ. ตองนํารายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการดานส่ิงแวดลอมไปกําหนดใน

เงื่อนไขสัญญาจางบริษัทผูรับจางและใหถือปฏิบัติโดยเครงครัด เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในทางปฏิบัติ 

ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

 

ตลอดระยะกอสรางและ

ระยะดําเนินการโครงการ 

กฟผ. 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-1 

แผนปฏิบัติการทั่วไปของการศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติการท่ัวไป (ตอ) 3) กฟผ. จะตองบํารุงรักษาและดูแลการทํางานของระบบควบคุมมลสารทางอากาศ

ใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดีเปนประจํา และมีความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงานและ

ประชาชนบริเวณใกลเคียง 

4) หากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม ไดแสดงใหเห็นถึงแนวโนมปญหา

ส่ิงแวดลอม กฟผ. จะตองดําเนินการปรับปรุงแก ไขปญหาเหลาน้ันโดยเร็ ว  

และหากเกิดเหตุการณใดๆ ท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม กฟผ.  

ตองแจงสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สกพ.) กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม และ สผ. ทราบโดยเร็ว เพ่ือจะไดประสานใหความรวมมือในการแกไข

ปญหาดังกลาว 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-1 

แผนปฏิบัติการทั่วไปของการศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 

องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติการท่ัวไป (ตอ) 5) หาก กฟผ. มีความประสงคจะขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ และ/หรือแผนปฏิบัติ

การดานส่ิงแวดลอม ซ่ึงแตกตางจากท่ีเสนอไวในรายงานการศึกษาและจัดทํารายงานการ

วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอ

ชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ 

(EHIA) โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องท่ี 4-7 ให กฟผ. 

แจงหนวยงานผูอนุญาตพิจารณา โดยหากหนวยงานผูอนุญาตเห็นวาการเปล่ียนแปลง

ดังกลาวไมกระทบตอสาระสําคัญของการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพ  

ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม และเปนมาตรการท่ีเกิดผลดีตอส่ิงแวดลอม

มากกวาหรือเทียบเทามาตรการท่ีกําหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม

และสุขภาพ (EHIA) ท่ีผานการพิจารณาใหความเห็นจากคณะกรรมการผูชํานาญการฯ 

แลว ใหสําเนาเรื่องแจงสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

เพ่ือทราบ หากหนวยงานผูอนุญาตเห็นวาการเปล่ียนแปลงดังกลาวสงผลตอสาระสําคัญ

ของการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมและ

สุขภาพ (EHIA) ให กฟผ. จัดสงรายงานการปรับปรุงแกไขและวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมและสุขภาพ (EHIA) ในสวนท่ีเปล่ียนแปลงแกไข เสนอสํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือใหคณะกรรมการผูชํานาญการฯ พิจารณา

กอนดําเนินการ 
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หนา 7-111
 

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-1 

แผนปฏิบัติการทั่วไปของการศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติการท่ัวไป (ตอ) 6) หากยังมีประเด็นปญหา ขอวิตกกังวลและหวงใยของชุมชนตอการดําเนินโครงการ 

กฟผ. ตองดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว เพ่ือลดขอวิตกกังวลของชุมชนในพ้ืนท่ี 

7) จัดทํารายงานการควบคุมกําลังการผลิตไฟฟาในชวงทดสอบระบบของโครงการ 

เพ่ือใหคงกําลังการผลิตไมใหเกินท่ีไดรับอนุญาตไว โดยนําสงรายงานใหสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สกพ.) ทุก 6 เดือน 
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หนา 7-112
 

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-2 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  
โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ 

 

 

• ควบคุมใหมีการเปดใชพ้ืนท่ีหนางานเทาท่ีจําเปน และดําเนินการกอสรางอยาง

รวดเร็ว 

• ฉีดพรมนํ้าในพ้ืนท่ีกอสรางหรือมีกิจกรรมอันเน่ืองมาจากการกอสรางท่ีมีการฟุง 

กระจายของฝุนละออง เชน ถนน พ้ืนท่ีท่ีมีกิจกรรมการปรับถม เปนตน อยางนอย  

2 ครั้งตอวัน ในชวงฤดูแลง หรือตามความเหมาะสมในชวงฤดูฝน  

• จัดใหมีคนงานทําความสะอาดพ้ืนผิวการจราจรของถนนบริเวณดานหนาพ้ืนท่ี

โครงการ ภายหลังการเขา-ออกของรถบรรทุก และลางลอรถบรรทุกกอนออกจาก

พ้ืนท่ีโครงการทุกครั้ง 

• รถบรรทุกวัสดุกอสรางตองมีส่ิงปกปดและ/หรือส่ิงผูกมัดในสวนบรรทุก เพ่ือปองกัน 

การตกหลนของวัสดุท่ีบรรทุกอยูและลดปริมาณฝุนท่ีอาจฟุงกระจาย 

• ตรวจสอบ บํารุงรักษา หรือตรวจสภาพเครื่องยนต/เครื่องจักร ท่ีใชในการกอสราง 

เพ่ือลดการระบายมลสารทางอากาศเปนประจํา 

• จํากัดความเร็วรถท่ีว่ิงภายในพ้ืนท่ีกอสรางโครงการไมเกิน 40 กิโลเมตรตอช่ัวโมง  

และควบคุมความเร็วรถบนทางหลวงใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

• ควบคุมมิใหมีการกําจัดขยะดวยการเผากลางแจงในบริเวณพ้ืนท่ีกอสราง 

 

ภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟา

แ ม เ ม า ะ แ ล ะ พ้ื น ท่ี 

ใน 5 ตําบลของอําเภอ 

แมเมาะ 

 

ตลอดระยะกอสราง

โครงการ 

 
กฟผ. 
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หนา 7-113
 

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-2 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  
โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 

องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

2. เสียง 

 

 

• หลีกเล่ียงการทํากิจกรรมท่ีกอใหเกิดเสียงดังมากๆ ติดตอกันเปนระยะเวลานาน 

และงดกิจกรรมการกอสรางท่ีกอใหเกิดเสียงดังในชวงเวลา 19.00-06.00 น.  

หากจําเปนจะตองดําเนินการนอกในเวลาน้ี ตองแจงใหประชาชนทราบ 

• ประชาสัมพันธแผนงานการกอสรางและมาตรการในการควบคุมเสียงจากการกอสราง

ใหประชาชนในชุมชนใกลเคียงไดรับทราบ 

• พิจารณาทางเลือก วิธีการ และอุปกรณ ท่ีเหมาะสม และไมกอให เกิดเสียงดัง 

ในการกอสราง 

• ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณการกอสรางใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา  

เม่ือพบส่ิงใดผิดปกติใหรีบดําเนินการแกไขทันทีเพ่ือลดระดับเสียงจากอุปกรณดังกลาว 

• ดูแลสภาพรถบรรทุกท่ีใชในการขนสงวัสดุใหอยูในสภาพดี ไมใหเกิดเสียงดังและ

ควบคุมการใชความเร็วท่ีว่ิงผานภายในโครงการไมเกิน 40 กิโลเมตรตอชั่วโมง 

• จัดหาอุปกรณ คุมครองความปลอดภัย  เชน ท่ีอุดหู (Ear Plug) หรือ ท่ีครอบหู  

(Ear Muff) ใหกับคนงานกอสรางท่ีทํางานในบริเวณท่ีมีเสียงดังเกินกวา 80 เดซิเบลเอ 

พรอมท้ังกําหนดใหคนงานใชเครื่องปองกันในกรณีท่ีทํางานในพ้ืนท่ีท่ีมีเสียงดัง 

 

ภายในพ้ืนท่ีโครงการ

และพ้ืนท่ีออนไหวท่ีอยู

ใกลกับพ้ืนท่ีกอสราง 

 

ตลอดระยะกอสราง

โครงการ 

 

กฟผ. 
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หนา 7-114
 

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-2 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  
โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 

องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

2. เสียง (ตอ) 

 

 

• ควบคุมผูรับเหมากอสรางใหปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบดานเสียงอยางเครงครัด 

• กรณีท่ีกิจกรรมการกอสรางมีเสียงดังในพ้ืนท่ีชุมชนเกินกวามาตรฐาน ใหติดต้ังกําแพง 

กั้นเสียงชั่วคราวในพ้ืนท่ีท่ีมีเสียงดัง 

   

3. คุณภาพน้ําผิวดิน 

 

 

• สรางบอดักตะกอนและรางระบายนํ้าช่ัวคราว เพ่ือรองรับนํ้าผิวดินจากพ้ืนท่ีกอสราง

โครงการกอนระบายลงสูทางนํ้า และดูแลใหอยูในสภาพใชงานไดดี 

• หามท้ิงขยะ เศษวัสดุและเศษดินลงสูทางระบายนํ้า และนํ้าท้ิงท่ีผานระบบบําบัดชีววิธี 

และอางเก็บนํ้าแมเมาะโดยเด็ดขาด 

• จัดเก็บเศษวัสดุ เศษดิน และขยะจากกิจกรรมการกอสรางโดยรวบรวมบรรจุ และกําจดั

ใหเหมาะสม 

• หามลางทําความสะอาดเครื่องมือ/เครื่องจักรในอางเก็บนํ้าแมจาง อางเก็บนํ้าแมขาม 

อางเก็บนํ้าแมเมาะ และระบบบอบําบัดชีววิธี โดยเด็ดขาด 

• จัดสรางหองสุขาท่ีถูกหลักสุขาภิบาลสําหรับคนงานใหเพียงพอ และหางจากทางนํ้า 

อยางนอย 150 เมตร 

 

พ้ื น ท่ี โ คร งก า ร และ

แหลงนํ้าท่ีอยูใกลเคียง 

 

ตลอดระยะกอสราง

โครงการ 

 

กฟผ. 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-2 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  
โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 

องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

3. คุณภาพน้ําผิวดิน (ตอ) 

 

 

• คงสภาพตนไมหรือพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางริมทางระบายนํ้าเพ่ือใชเปนแนว

ปองกันดินพังทลาย และลดการชะลางของดินเน่ืองจากฝน ท้ังน้ี หากพ้ืนท่ีดังกลาว 

ไมมีตนไมหรือพ้ืนท่ีสีเขียว โครงการจะทําการบดอัดคันดินใหมีความลาดชันเปนไป 

ตามหลักวิศวกรรม เพ่ือปองกันไมใหเกิดการชะลางของดิน 

• ตองตรวจสอบและดูแลระบบระบายนํ้าใหอยู ในสภาพท่ีใชการไดดีอยางตอเน่ือง  

และหากตรวจพบวาชํารุดตองรีบแกไขทันที และตองมีการบํารุงรักษาระบบใหเปน

มาตรฐาน 

• เรงดําเนินการกอสรางสวนท่ีสําคัญ เชน การกอสรางอาคารตางๆ การปรุงแตงฐานราก 

การเปดหนาดิน เปนตน ในชวงฤดูแลง และหลีกเล่ียงการกอสรางดังกลาว ในฤดูฝน 

   

4. คุณภาพน้ําใตดิน 

 

 

• หามระบายนํ้าท้ิงออกภายนอกโครงการโดยตรง 

• จัดทําทางระบายนํ้าช่ัวคราว และสรางบอพักตะกอนกอนระบายนํ้าท้ิงออกสูภายนอก

พ้ืนท่ีกอสราง 

• จัดเตรียมหองสุขาท่ีถูกหลักสุขาภิบาลสําหรับคนงานใหเพียงพอ และสรางหองสุขา 

หางจากทางนํ้าหรือบอนํ้าใตดินอยางนอย 150 เมตร 

• หามสูบนํ้าใตดินมาใชในกิจกรรมการกอสรางโดยเด็ดขาด 

 

พ้ื น ท่ี โ คร งก า ร และ

แหล ง นํ้ า ใต ดิน ท่ีอยู

โดยรอบ 

 

ตลอดระยะกอสราง

โครงการ 

 

กฟผ. 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-2 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  
โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 

องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

5. ทรัพยากรดิน 

 

 

• ตรวจสอบคุณสมบัติของดินบริเวณพ้ืนท่ีโครงการและพ้ืนท่ีใกลเคียงเพ่ือใชเปนขอมูล

อางอิงตอไป 

 

วัดหางฮุงศรัทธาราม 

รพ.สต.บานสบปาด 

และบอเก็บเถาถานหิน  

 

ตลอดระยะกอสราง

โครงการ 

 

กฟผ. 

6. ทรัพยากรชีวภาพทางบก 

ผลกระทบตอทรัพยากรปาไม 

 

 

• หามจัดต้ังชุมชนแรงงานในบริเวณท่ีมีสภาพเปนปา เ พ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบ 

ตอทรัพยากรปาไมและสัตวปาท่ีอาจมีเพ่ิมมากขึ้นจากคนงานของโครงการ และ 

ยากในการปองกันหรือควบคุมดูแล 

• ใชอุปกรณและเครื่องมือในการกอสรางท่ีมีประสิทธิภาพและมีการบํารุงรักษาเปน 

อยางดี เพ่ือลดเสียง แสง ฝุนละออง และควันจากเครื่องจักร ท่ีอาจสงผลกระทบ 

ตอสัตวปาและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ 

• หามคนงานกอสรางบุกรุกทําลายปาไม ลักลอบตัดไม ถางปา เก็บหาของปา 

เปล่ียนแปลงลํานํ้า หรือยึดถือครอบครองพ้ืนท่ีตนนํ้าลําธารหรือไลลาสัตวปาบริเวณ

ใกลเคียงพ้ืนท่ีโครงการ 

 

พ้ืนท่ีโครงการ และ

บริเวณท่ีพักคนงาน 

 

ตลอดระยะกอสราง

โครงการ 

 

กฟผ. 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-2 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  
โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 

องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

7.  ทรัพยากรชีวภาพในน้ําและการประมง 

 

 

• สรางบอดักตะกอน เพ่ือรองรับนํ้าผิวดินจากพ้ืนท่ีกอสรางโครงการกอนระบาย 

ลงสูทางนํ้า 

• หามท้ิงขยะ เศษวัสดุและเศษดินลงสูทางระบายนํ้า และนํ้าท้ิงท่ีผานระบบบําบัดชีววิธี 

และอางเก็บนํ้าแมเมาะโดยเด็ดขาด 

• จัดเก็บเศษวัสดุ เศษดินและขยะจากกิจกรรมการกอสรางโดยรวบรวมบรรจุ และกําจัด 

ใหเหมาะสม 

• หามลางทําความสะอาดเครื่องมือ/เครื่องจักรในอางเก็บนํ้าแมจาง อางเก็บนํ้าแมขาม  

นํ้าท้ิงท่ีผานระบบบําบัดชีววิธี และอางเก็บนํ้าแมเมาะโดยเด็ดขาด 

• จัดสรางหองสุขาท่ีถูกหลักสุขาภิบาลสําหรับคนงานใหเพียงพอ และหางจากทางนํ้า 

อยางนอย 150 เมตร  

 

ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

และแหลงนํ้าบริเวณ

ใกลเคียง 

 

ตลอดระยะกอสราง

โครงการ 

 

กฟผ. 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-2 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  
โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 

องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

7.  ทรัพยากรชีวภาพในน้ําและการประมง 

(ตอ) 

 

 

 

• คงสภาพตนไมหรือพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางริมทางระบายนํ้าเพ่ือใชเปนแนว

ปองกันดินพังทลาย และลดการชะลางของดินเน่ืองจากฝน ท้ังน้ี หากพ้ืนท่ีดังกลาว 

ไมมีตนไมหรือพ้ืนท่ีสีเขียว โครงการจะทําการบดอัดคันดินใหมีความลาดชันเปนไป 

ตามหลักวิศวกรรม เพ่ือปองกันไมใหเกิดการชะลางของดิน 

• ใหความรูและความเขาใจแกประชาชนถึงปจจัยเส่ียงท่ีเกิดขึ้น รวมท้ังสาเหตุของ 

การสะสมของสารปรอทในเน้ือปลาในอางเก็บนํ้าตางๆ ในพ้ืนท่ีโครงการและพ้ืนท่ี

ใกลเคียง 

• หามจับสัตวนํ้าในพ้ืนท่ีอางเก็บนํ้าแมเมาะ เพ่ือเปนการอนุรักษสัตวนํ้า 

   

8. ระบบนิเวศ 

 

 

• ควบคุมใหดําเนินงานตามท่ีระบุในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  

ในรายงาน EHIA ในระยะกอสราง 

 

ภายในพ้ืนท่ีโครงการ  

 

ตลอดระยะกอสราง

โครงการ 

 

กฟผ. 
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หนา 7-119
 

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-2 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  
โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 

องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

9. การคมนาคม 

 

 

• วางแผนการใชเสนทางในการขนสงวัสดุอุปกรณของโครงการ เพ่ือหลีกเล่ียงปญหา 

ดานการจราจร 

• แจงใหประชาชนในพ้ืนท่ีรับทราบเกี่ยวกับแผนการกอสราง เพ่ือหลีกเล่ียงปญหาจราจร

หนาแนนระหวางการกอสรางโครงการ 

• แจงหนวยงานท่ีเกี่ยวของในจังหวัดลําปาง เชน ผูวาราชการจังหวัดลําปาง นายอําเภอ 

แมเมาะ และหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ เกี่ยวกับรายละเอียดและระยะเวลา 

ของกิจกรรมการกอสรางของโครงการ 

• ประสานงานเรื่องเสนทาง กรณีการขนสงอุปกรณขนาดใหญกับตํารวจทางหลวง  

เพ่ือการอํานวยความสะดวก 

• กําหนดใหพนักงานขับรถทุกคนขับขี่และขนสงโดยปฏิบัติตามกฎหมายการคมนาคม

ขนสงอยางเครงครัด 

• จํากัดความเร็วของรถท่ีว่ิงเขา-ออกพ้ืนท่ีโครงการ ไมเกิน 40 กิโลเมตรตอชั่วโมง 

• ทําการซอมแซมถนนท่ีชํารุดอันเน่ืองจากกิจกรรมการกอสราง 

 

ภายในพ้ืนท่ีโครงการ

รวมท้ังเสนทางขนสง

วัสดุอุปกรณกอสราง

ของโครงการ ไดแก  

ท า ง ห ล ว ง แ ผ น ดิ น

ห ม า ย เ ล ข  1 3 4 8 

บ ริ เ ว ณ บ า น เ วี ย ง

สว ร รค  ถนน เ ลี ย บ

คลอง ติด ท่ี ท้ิ ง ดินใน

พ้ื น ท่ี ตํ า บ ล บ า นด ง 

แ ล ะ เ ส นท า ง เ ข า สู  

กฟผ. แมเมาะ 

 

ตลอดระยะกอสราง

โครงการ 

 

กฟผ. 
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หนา 7-120
 

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-2 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  
โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 

องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

9. การคมนาคม (ตอ) 

 

 

• จัดใหมีแสงสวางท่ีเพียงพอและมีสัญลักษณแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีกอสรางใหชัดเจน 

• หลีกเล่ียงการขนสงอุปกรณของรถบรรทุกขนาดใหญ (10 ลอขึ้นไป) ในเวลาเรงดวน 

(7.00-8.00 น. และ 17.00-18.00 น.) 

• จัดใหมีรถนําและปดทายขบวนในการขนสงวัสดุอุปกรณกอสรางขนาดใหญ 

• ทําการตรวจสอบและซอมแซมยานพาหนะท่ีใชในการขนสงเปนประจําตามระยะเวลา 

ท่ีกําหนดไว 

• กํากับดูแลรถขนสงวัสดุกอสรางไมใหบรรทุกเกินพิกัดเพ่ือปองกันความเสียหาย 

ตอถนน 

• บํารุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรอุปกรณท่ีใชในการกอสรางเปนประจําสมํ่าเสมอ 

• กําหนดใหรถบรรทุกท่ีทําการขนสงวัสดุอุปกรณสําหรับการกอสรางตองคลุมดวย 

ผาใบหรือวัสดุท่ีปดมิดชิด เพ่ือปองกันอุบัติเหตุและฝุนละออง 

• จัดเตรียมพ้ืนท่ีจอดรถและพ้ืนท่ีจัดเก็บเครื่องจักรอุปกรณท่ีใชในการกอสราง 

• กรณีเกิดอุบัติเหตุใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการตามแผนกูภัยกรณีเกิดอุบัติเหตุ

อยางเครงครัด 

• จัดใหมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยและเวรยาม ตลอด 24 ช่ัวโมง เพ่ือคอยดูแลตรวจ

ตราท่ัวไปและควบคุมการจราจรเขา-ออก บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง 
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หนา 7-121
 

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-2 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  
โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 

องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

10. การใชน้ํา 
 

 

• นํ้าใชในกิจกรรมการกอสรางตองใชนํ้าจากระบบประปาของ กฟผ. แมเมาะ เทาน้ัน  

เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบจากการแยงนํ้าใชของชุมชน 

• กําหนดใหบริษัทผูรับเหมาจัดหานํ้าด่ืม-นํ้าใชท่ีสะอาด และถูกสุขลักษณะ สําหรับคนงาน

กอสราง และกิจกรรมกอสรางอยางเพียงพอ 

 

บริเวณพ้ืนท่ีกอสร าง

โครงการ อางเก็บนํ้า 

แมจาง และอางเก็บนํ้า

แมขาม 

 

ตลอดระยะกอสราง

โครงการ 

 

กฟผ. 

11. การระบายน้ําและปองกันน้ําทวม 

 

 

• ทําการกอสรางทางระบายนํ้าช่ัวคราวท่ีมีขนาดเหมาะสมโดยรอบพ้ืนท่ีกอสราง รวมท้ัง  

บอดักตะกอน เพ่ือควบคุมการระบายนํ้าและดักจับตะกอนรวมถึงเศษวัสดุท่ีเกิด 

จากการกอสรางใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด หากเกิดกรณีอุดตันและชํารุดใหดําเนินการ

ขุดลอกและซอมแซมโดยทันที 

• ตรวจสอบสภาพรองนํ้าและทอนํ้าของระบบระบายนํ้าของโรงไฟฟาปจจุบันท่ีมีอยูเดิม 

ใหอยูในสภาพท่ีใชการไดดีอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ  

• ทําการขุดลอกระบบระบายนํ้า เชน รองนํ้า บอพักนํ้า บอดักตะกอน และทางระบายนํ้า

ธรรมชาติใกลพ้ืนท่ีโรงไฟฟา เพ่ือลดปญหาเรื่องการสะสม และอุดตันของตะกอน 

ในระบบระบายนํ้า เพ่ือใหการระบายนํ้ามีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 

ภายในพ้ืนท่ีโครงการ  

 

ตลอดระยะกอสราง

โครงการ 

 

กฟผ. 
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หนา 7-122
 

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-2 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  
โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 

องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

12. การจัดการกากของเสีย 

 

 

• ใหผูรับเหมาจัดเตรียมถังขยะมูลฝอยพรอมฝาปดมิดชิด เพ่ือรวบรวมขยะมูลฝอย 

สงใหกับหนวยงานท่ีไดรับอนุญาตในการขนสงและกําจัดรับไปดําเนินการตอไป 

• ตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอย บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง ใหเปนระเบียบเรียบรอย 

รวมถึงความเพียงพอของถังหรือภาชนะท่ีใชในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 

• หามท้ิงขยะลงในแหลงนํ้า 

• หามทําการเผาขยะภายในพ้ืนท่ีกอสราง 

• สําหรับเศษวัสดุจากกิจกรรมการกอสรางท่ีไมใชวัตถุอันตราย เชน เศษเหล็ก เศษไม  

เศษอิฐ เปนตน ใหผูรับเหมารวบรวม และนําไปจัดเก็บในท่ีท่ีเหมาะสมและมิดชิด  

เพ่ือนํากลับมาใชใหมหรือขายใหแกผูรับซ้ือ สําหรับส่ิงใดท่ีไมสามารถนํากลับมาใชใหม 

หรือขายไดใหนําไปกําจัด ณ บริเวณบอเก็บเถาถานหิน  

• สําหรับกากอุตสาหกรรม โครงการตองดําเนินการกําจัดโดยหนวยงานท่ีไดรับอนุญาต

จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

• สําหรับเศษวัสดุจากกิจกรรมการกอสรางท่ีเปนวัตถุอันตราย ใหผูรับเหมารวบรวม  

และนําไปจัดเก็บในท่ี ท่ีเหมาะสม เพ่ือนําไปกําจัดภายนอกพ้ืนท่ีอยางถูกตอง 

โดยหนวยงานท่ีไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการ 

 

บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง

โครงการ และบริเวณ

พ้ืนท่ีใกลเคียง 

 

ตลอดระยะกอสราง

โครงการ 

 

กฟผ. 
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หนา 7-123
 

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-2 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  
โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 

องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

13. เศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม 

ของประชาชน 

 

 

 

• กําหนดเงื่อนไขใหผูรับเหมารายใหญท่ีรับงานจาก กฟผ.แมเมาะ พิจารณารับคนใน 

พ้ืนท่ีอําเภอแมเมาะเขาทํางานเปนลําดับแรก ยกเวนในพ้ืนท่ีน้ันมีแรงงานไมเพียงพอ  

จึงจางแรงงานจากท่ีอื่น 

• ในกรณีท่ีไมสามารถจัดหาคนในพ้ืนท่ีไดและตองนําแรงงานเขามาจากตางถิ่นเปน 

สวนใหญ ไดกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบในชวงกอสรางเกี่ยวกับ

แรงงาน ไวดังน้ี 

- ท่ีพักอาศัยของคนงาน โครงการไมอนุญาตใหมีการพักอาศัยในพ้ืนท่ีโครงการ และ

พ้ืนท่ีดําเนินการของ กฟผ.แมเมาะ  

- สาธารณูปโภคและการบริการทางสังคม 

o  การใชนํ้า : จัดเตรียมนํ้าด่ืม- นํ้าใช เพ่ือรองรับการใช นํ้าของแรงงาน 

อยางเพียงพอไมรบกวนแหลง นํ้าด่ืม- นํ้าใชของชุมชน โดยใช นํ้าจาก 

หนวยบริการแมเมาะการประปาภูมิภาค ท่ีสามารถผลิตไดวันละ 4,000 

ลูกบาศกเมตรตอวัน 

o  ไฟฟา : ตองแจงใหสถานีจายไฟลําปาง 1 และ 2 ทราบลวงหนาเพ่ือเตรียม 

การรองรับการใชไฟฟาท่ีเพ่ิมขึ้นดังกลาว 

 

 

ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

และ  5  ตํ าบล ของ

อําเภอแมเมาะ  

 

 

ตลอดระยะกอสราง

โครงการ 

 

 

กฟผ. 
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หนา 7-124
 

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-2 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  
โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 

องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

13. เศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม 

ของประชาชน (ตอ) 

 

 

o  การจัดการขยะ : ประสานงานกับหนวยงานราชการทองถิ่นในการจัดเก็บ

และกําจัด  

o  โรงเรียน : ประสานสถานศึกษาท่ีเปดสอนระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา ท่ีสามารถรองรับบุตรหลานของคนงานกอสรางได 

- สุขภาพอนามัย 

o สถานบริการทางการแพทยและสาธารณสุข : โครงการจะตองจัดใหมีหนวย

ปฐมพยาบาลท่ีมีแพทยและพยาบาลท่ีกฎหมายกําหนดเพ่ือรองรับคนงาน

กอสรางใหเพียงพอ 

o ประเมินปญหาดานสาธารณสุข 

 ตรวจสุขภาพคนงานกอสราง กอนเขาทํางาน และตรวจประจําปอีก 

ปละ 1 ครั้ง 

 บันทึกอุบัติเหตุและสถิติผูปวยทุกครั้งท่ีเกิดอุบัติเหตุและเจ็บปวยดวย

โรคระบบทางเดินหายใจ 
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หนา 7-125
 

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-2 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  
โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 

องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

13. เศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม 

ของประชาชน (ตอ) 

 

 

 

- ปญหาสังคม 

o ใหความรูคนงานกอสรางเกี่ยวกับกฎบังคับท่ัวไปในการทํางานในพ้ืนท่ี 

บทลงโทษ  

o ควบคุมดูแลพฤติกรรมคนงานอยางใกลชิด เพ่ือมิใหกอความเดือนรอน

รําคาญตอชุมชนท่ีอยูใกลเคียง 

• ประชาสัมพันธเรื่องการจางงาน ใหชุมชนรับทราบอยางท่ัวถึง  

• ดําเนินงานดานชุมชนสัมพันธ ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต และดานการสงเสริมอาชีพ

ใหท่ัวถึงและสอดคลองกับความตองการของชุมชน เชน ชุมชนเกษตรกรรม ชุมชน

อุตสาหกรรม ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนสูงสุดแกชุมชน 

• จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงไฟฟาแมเมาะอยางตอเน่ือง หรือตามความตองการของชุมชน

เพ่ือใหคนในชุมชนมีความเขาใจและมีความม่ันใจตอการดําเนินงานของ กฟผ. 

• ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด 

• ประชาสัมพันธชองทางการรับเรื่องรองเรียน และกลไกในการดําเนินการ กรณีมี 

ขอรองเรียนตอโรงไฟฟาแมเมาะ 

• รับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับความเดือดรอนของคนในชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากกิจกรรม

การกอสราง และใหความสําคัญในการแกไขผลกระทบท่ีเกิดขึ้นอยางเรงดวน 
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หนา 7-126
 

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-2 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  
โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 

องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

13. เศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม 

ของประชาชน (ตอ) 
 

 

• จัดทําทะเบียนผูรองเรียน/ผูไดรับผลกระทบโดยรวบรวมประเด็นจากขอรองเรียน หรือ

เหตุการณท่ีเกิดขึ้นจัดทําเปนทะเบียนหลักฐานท่ีชัดเจน รวมท้ังขอมูลการพิสูจน

ขอเท็จจริง การแกไขปญหาพรอมท้ังขอตอรองตางๆ เพ่ือรวบรวมไวเปนหลักฐาน

ทะเบียนขอมูลจากการดําเนินงานของโรงไฟฟาแมเมาะ 

• ดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ 

- การประชาสัมพันธขอมูลผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมของโครงการ 

o ประชาสัมพันธขอมูลในวาระการประชุมประจําเดือนของอําเภอแมเมาะ 

ประชาสัมพันธขอมูลผานวารสารสวัสดีแมเมาะ เปนประจําทุกเดือน 

- การใหขอมูลขาวสารโครงการผานส่ือทองถิ่น ตามความกาวหนาของกิจกรรม 

การกอสราง 

o เผยแพรขอมูลขาวสารโครงการผานส่ือทองถิ่น เชน หนังสือพิมพทองถิ่น 

และวิทยุทองถิ่น 

o ติดต้ังปายประชาสัมพันธแผนการกอสรางในพ้ืนท่ีบริเวณจุดสําคัญตางๆ  

เชน ดานหนาท่ีต้ังโครงการ ท่ีทําการเทศบาล สํานักงาน อบต.สบปาด  

อบต.นาสัก และดานหนาท่ีวาการอําเภอแมเมาะ 
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หนา 7-127
 

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-2 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  
โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 

องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

13. เศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม 

ของประชาชน (ตอ) 

 

 

o แจงขาวสารผานเสียงตามสายของหมูบาน/ชุมชน บริเวณใกลเคียงโรงไฟฟา 

o เอกสารประชาสัมพันธ 

- จัดกจิกรรมเยี่ยมชมโรงไฟฟาแมเมาะ 

o ประชาสัมพันธกิจกรรมเยี่ยมชมโรงไฟฟาแมเมาะ 

o ประสานงานผูนําในหมูบานเปาหมายในดานจํานวนผูเขารวม กําหนดการ

และการเดินทาง 

o จัดกิจกรรมเสริมในวันเยี่ยมชม เชน เวทีพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น

ระหวางผูเยี่ยมชม และ กฟผ.แมเมาะ เปนตน 

o ประเมินความพึงพอใจของผูเยี่ยมชม 

- เอกสารเผยแพรโรงไฟฟาแมเมาะ 

o ผลิตเอกสารเพ่ือเผยแพรขาวสารของโรงไฟฟาแมเมาะ ตามความเหมาะสม 

o แจกจายเอกสารไปยังท่ีวาการอําเภอแมเมาะ เทศบาล และองคการบริหาร

สวนตําบล ในเขตอําเภอแมเมาะ ตามความเหมาะสม 

   

 

 

 

 

 

 

   



 

SBW
/RP-ENV/P04125/Final Report/RT288_บทที่ 7 แผนปฏิบัตกิารดานสิ่งแวดลอม 

หนา 7-128
 

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-2 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  
โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 

องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

13. เศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม 

ของประชาชน (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• การมีสวนรวมใหขอมูล ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ 

- ช้ีแจงในวาระการประชุมประจําเดือนของอําเภอแมเมาะ และ/หรือตําบล 

ในอําเภอแมเมาะ 1 ครั้งในระยะกอสราง 

o เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารโครงการท่ีถูกตองและชัดเจน 

o เพ่ือรับฟงขอมูล ขอวิตกกังวล ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอโครงการ  

o เพ่ือเสริมสรางความรวมมือและการมีสวนรวมตอการพัฒนาโครงการ 

• การมีสวนรวมเขามาเกี่ยวของในรูปรวมคิดรวมทํา รวมรับประโยชน และรวมติดตาม

ตรวจสอบ เชน 

- สงเสริมกิจกรรมพัฒนาชุมชน  

- การใหความรู เ พ่ือเพ่ิมศักยภาพของคณะกรรมการรวมติดตามตรวจสอบ 

การดําเนินงานและพัฒนาส่ิงแวดลอมชุมชนโรงไฟฟาแมเมาะ ตามความเหมาะสม 
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หนา 7-129
 

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-2 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  
โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 

องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

14. ทัศนียภาพ 

 

 

• ทําการเก็บกองวัสดุอุปกรณ รวมท้ังเครื่องจักรเครื่องยนต ท่ีใชในการกอสราง 

อยางเปนระเบียบ 

• รักษาความสะอาดของพ้ืนท่ีกอสรางอยางสมํ่าเสมอ 

• เก็บเศษวัสดุ ขยะ ออกจากพ้ืนท่ีกอสรางเปนประจําทุกวัน 

• จัดใหมีถังขยะเพ่ือรองรับ รวบรวมขยะกอนสงไปกําจัดโดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

• บํารุง ดูแล ซอมแซม ตนไม ในบริเวณท่ีจัดไวเปนพ้ืนท่ีสีเขียวของโรงไฟฟา ใหมีความ

สวยงามอยูเสมอ 

• สนับสนุนโครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในบริเวณโดยรอบของโรงไฟฟาแมเมาะ 

 

ภายในพ้ืนท่ีโครงการ  

 

ตลอดระยะกอสราง

โครงการ 

 

กฟผ. 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-2 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  
โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 

องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

15. สาธารณสุข สุขภาพ อาชีวอนามัย

และความปลอดภัย 

 

 

 

สาธารณสุขและสุขภาพ 

มาตรการสําหรับชุมชนรอบโรงไฟฟา 

• ช้ีแจงความกาวหนาโครงการ ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ รวมท้ัง

มาตรการในการปองกัน และแกไขลดผลกระทบทางสุขภาพของโครงการแกหนวยงาน

สาธารณสุขในพ้ืนท่ี เชน โรงพยาบาลแมเมาะ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  

และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมเมาะ  

• สนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

• ประสานงานกับหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี และมีการเฝาระวังรวมกันเพ่ือสรางความ

ม่ันใจใหกับประชาชนในเรื่องสุขภาพ 

• จัดใหมีบริการหนวยแพทยเคล่ือนท่ีใหบริการประชาชนท่ีอยูใกลเคียงพ้ืนท่ีโครงการ 

โดยดําเนินการ 52 ครั้งตอป ครอบคลุมทุกหมูบาน (44 หมูบาน) ในพ้ืนท่ีอําเภอ 

แมเมาะ อยางนอยปละ 1 ครั้งตอหมูบาน 

• ใหความรูแก อสม. และประชาชนในพ้ืนท่ีเรื่องมลพิษส่ิงแวดลอม การปองกันและ 

การปฐมพยาบาล 

• จัดใหมีการเฝาระวังโรคติดตอโดยหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีรวมกับโครงการ 

• กําหนดชองทางรองเรียนผานคณะกรรมการรวมติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

และพัฒนาส่ิงแวดลอมชุมชนโรงไฟฟาแมเมาะ 

• ใหความรูแกชุมชนในดานการปองกันโรคติดตอตางๆ 

 

 

ภายในพ้ืนท่ีโครงการ

และ 5 ตําบลของอําเภอ

แมเมาะ  

 

 

ตลอดระยะกอสราง

โครงการ 

 

 

กฟผ. 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-2 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  
โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 

องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

15. สาธารณสุข สุขภาพ อาชีวอนามัย

และความปลอดภัย (ตอ) 

 

 

 

มาตรการสําหรับคนงานกอสรางโครงการและพนักงานในโรงไฟฟา 

• จัดใหมีหนวยปฐมพยาบาลเบ้ืองตนและอุปกรณปฐมพยาบาลพรอมผูท่ีสามารถใหการ

ปฐมพยาบาลได และจัดเตรียมยานพาหนะสําหรับคนงานในกรณีจําเปนตองนําสง

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล หรือโรงพยาบาลท่ีอยูใกลท่ีสุดไดทันที และตอง

ประสานงานกับโรงพยาบาลท่ีอยูใกลเคียง ในกรณท่ีีตองสงตอผูปวย  

• ใหความรูคนงานเรื่องสุขอนามัยและการปองกันโรคติดตอ  

• กํากับใหผูรับเหมาปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานวาดวยการตรวจสุขภาพรางกายและ 

สุขภาพตามความเส่ียง 

• จัดใหมีสถานท่ีเพ่ือจัดกิจกรรมสันทนาการของคนงานกอสรางและพนักงานโครงการ  

• จัดระบบสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมในบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางใหถูกสุขลักษณะ ประกอบดวย 

- จัดหานํ้าด่ืมท่ีสะอาดสําหรับอุปโภค-บริโภคแกคนงานกอสราง 

- จัดการขยะมูลฝอยใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 

- จัดเตรียมหองนํ้า-หองสวมใหเพียงพอตอจํานวนคนงานกอสราง  

- กําจัดแหลงเพาะพันธุพาหะนําโรค เชน หนู ยุง แมลงวัน แมลงสาบ เปนตน 

• โครงการไมอนุญาตใหมีการพักอาศัยในพ้ืนท่ีโครงการ และพ้ืนท่ีดําเนินการของ กฟผ. 

แมเมาะ 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-2 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  
โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 

องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

15. สาธารณสุข สุขภาพ อาชีวอนามัย

และความปลอดภัย (ตอ) 

 

 

 

• ผูรับเหมาจะตองปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบ เรื่องการจัดหาท่ีพัก

คนงานอยางเครงครัด เชน ทําเลท่ีต้ัง จํานวนหองสวมท่ีถูกหลักสุขาภิบาลและเพียงพอกับ

จํานวนคนงานกอสราง การจัดการของเสียและขยะท่ีถูกหลักสุขาภิบาลไมสงผลกระทบ 

ตอทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และชุมชน เปนตน 

• อบรมคนงานกอสรางเกี่ยวกับกฎบังคับท่ัวไปในการทํางานในพ้ืนท่ี บทลงโทษ มาตรการ

ชดเชยในกรณีการกอสรางกอใหเกิดผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชน 

• ควบคุมดูแลพฤติกรรมคนงานอยางใกลชิด เพ่ือมิใหกอความเดือดรอนรําคาญตอชุมชน

ท่ีอยูใกลเคียง 

   

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม 

มาตรการสําหรับคนงานกอสรางโครงการและพนักงานในโรงไฟฟา 

• จัดอบรมหัวหนางาน/ผูควบคุมงาน และคนงานในเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน 

ท่ีเกี่ยวกับการกอสราง รวมถึงผูเกี่ยวของอื่นๆ 

• จัดใหมีอุปกรณความปลอดภัยในการทํางานใหคนงาน ใชงานอุปกรณดังกลาวตอง

เหมาะสมกับสภาพการทํางานและอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-2 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  
โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 

องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

15. สาธารณสุข สุขภาพ อาชีวอนามัย

และความปลอดภัย (ตอ) 

 

 

• จัดอุปกรณ เครื่องมือใหอยูในสภาพดีและพรอมใชงานใหกับคนงาน ไดแก อุปกรณ

คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล ฝกบัวชําระฉุกเฉิน ท่ีลางตาฉุกเฉิน ชุดปฐมพยาบาล

เบ้ืองตน เปนตน 

• จัดใหมีระบบการตรวจความปลอดภัยเปนระยะๆ โดยมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ

และอํานาจท่ีชัดเจน 

• ติดตอประสานงานกับโรงพยาบาลท่ีอยูใกลพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือรับสงผูปวยในกรณี

ฉุกเฉิน 

• จัดใหมีการสรางการยอมรับคนงานท่ีทํางานดานความปลอดภัย เชน มีการประกาศ

เจาหนาท่ีความปลอดภัยประจําสัปดาห มีรางวัลให หรือจัดใหผูบริหารไดมีโอกาส 

ทําการสํารวจเบ้ืองตนเรื่องความปลอดภัยในพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือสรางความตระหนัก 

ในเรื่องน้ีใหกับผูคุมงาน/คนงานของบริษัทรับเหมา 

• จัดใหมีการตรวจสุขภาพคนงานกอสรางและพนักงานโรงไฟฟาประจําป ปละ 1 ครั้ง 

• จัดใหมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยและเวรยามตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือคอยดูแล 

ตรวจตราท่ัวไปและควบคุมการจราจรเขา-ออกบริเวณพ้ืนท่ีกอสราง 

• กําหนดเขตพ้ืนท่ีกอสรางใหชัดเจน เชน ติดต้ังปาย ติดต้ังรั้วชั่วคราวรอบพ้ืนท่ีกอสราง 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-2 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  
โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 

องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

15. สาธารณสุข สุขภาพ อาชีวอนามัย

และความปลอดภัย (ตอ) 

 

• บริเวณท่ีมีการติดต้ังเครื่องจักรตองมีการกั้นแบงเขตพ้ืนท่ีใหชัดเจน รวมท้ังอุปกรณ

เครื่องมือตางๆ ตองมีการจัดวางอยางมีระเบียบ 

• วางแผนผังการใชพ้ืนท่ีกอสรางใหชัดเจน และสรางความเปนระเบียบในการใชพ้ืนท่ี

กอสรางตามแผนผังท่ีกําหนดไวแลว 

• กําหนดกฎความปลอดภัยในการทํางานกอสราง เปนกฎท่ัวไปและกฎเฉพาะลักษณะงาน 

• ในการขนสงอุปกรณ/เครื่องจักรขนาดใหญ ใหแจงเจาหนาท่ีตํารวจ ผูนําชุมชน  

ทราบลวงหนาทุกครั้ง 

• จํากัดความเร็วรถยนต ท่ีใชในการขนสงอุปกรณและเครื่องจักร และรถท่ีใชใน 

การขนสงพนักงานท่ีว่ิงภายในพ้ืนท่ีกอสรางโครงการไมเกิน 40 กิโลเมตรตอช่ัวโมง 

สําหรับในพ้ืนท่ีชุมชนใหปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด 

• ตองปฏิบัติตามมาตรการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมท้ังเหตุฉุกเฉินตางๆ 

ซ่ึงอาจเกิดขึ้นในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการอยางเครงครัด มีความพรอมดานบุคลากร 

และอุปกรณเพ่ือแกไขและระงับเหตุภัยไดอยางทันทวงที พรอมท้ังปรับปรุงแผน 

การดําเนินงานดังกลาวใหมีความทันสมัยตามความเหมาะสม 

• อบรมคนงานกอสรางและผูรับเหมาใหทราบกฎระเบียบ เพ่ือความปลอดภัยในการเขา

ปฏิบัติงานในขอบเขตของ กฟผ. 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-2 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  
โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 

องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

15. สาธารณสุข สุขภาพ อาชีวอนามัย

และความปลอดภัย (ตอ) 

 

• จัดเจาหนาท่ีของ กฟผ. ดําเนินการตรวจสอบใหมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอยาง

เครงครัด และใหผูรับเหมารายงานการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งท่ีเกิดขึ้น 

• มีระบบควบคุมการอนุญาตในการทํางาน โดยเฉพาะลักษณะงานท่ีเกี่ยวของ 

กับความรอนและไฟฟา 

• กํากับและดูแลใหบริษัทรับเหมาปฏิบัติตามขอตกลงอยางเครงครัด เชน การตรวจ

ติดตามท่ีพักอาศัยช่ัวคราวของคนงานกอสราง การสุมตรวจส่ิงเสพติด การแยกขยะ 

ในท่ีพักคนงานตามหลักสุขาภิบาล ติดตามการจัดการขยะของผูรับเหมา เปนตน 

• เพ่ิมศักยภาพของอาสาสมัครและเครือขายบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี  โดยการรวม

ซอมแผนฉุกเฉินระดับ 3 รวมกันระหวางโครงการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-3 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)  
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ 

  

 

• กฟผ. จะตองบํารุงรักษาและดูแลการทํางานของระบบควบคุมมลสารทางอากาศใหอยูใน

สภาพท่ีใชงานไดดีเปนประจํา และมีความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงานและประชาชนบริเวณ

ใกลเคียง 

• ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบการติดตามตรวจสอบการระบายมลสารแบบตอเน่ือง 

(CEMS และ PM-CEMS) อยางสมํ่าเสมอตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

• ควบคุมการเผาไหมเช้ือเพลิงของโรงไฟฟาแมเมาะ ใหอยูในสภาวะสมบูรณ โดยควบคุม

อุณหภูมิในการเผาไหมและอัตราสวนของอากาศตอเช้ือเพลิง และติดตามตรวจวัด 

ปริมาณปรอทในถานหินและปริมาณปรอทท่ีอยูในวัตถุพลอยไดจากกระบวนการผลิต 

ไดแก เถาหนัก เถาลอย และยิปซัม  

• ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศท้ังจากปลองระบายกาซรอนของโรงไฟฟาแมเมาะ 

(Stack) และในบรรยากาศท่ัวไป หากพบวามีคาสูงกวามาตรฐานกําหนดหรือมีแนวโนม

เปล่ียนแปลงสูงขึ้นตองเรงดําเนินการตรวจสอบ และแกไขทันที  

• ติดต้ังอุปกรณ Low NOx Burner ของโรงไฟฟาแมเมาะ เพ่ือลดอัตราการเกิด NOx จาก

หองเผาไหมของหมอไอนํ้า 

• ตรวจสอบและบํารุงรักษา Low NOx Burner ของโรงไฟฟาแมเมาะอยางสมํ่าเสมอตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีโอกาสเกิดการกัดกรอนสูง 

• บํารุงรักษาดูแลสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศถาวรของโรงไฟฟาแมเมาะ  

 

ภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟา

แมเมาะ และพ้ืนท่ีใน 

5 ตําบลของอําเภอ

แมเมาะ 

 

ตลอดระยะดําเนินการ

โรงไฟฟา 

 

กฟผ. 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-3  

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ (ตอ) 

 

 

• ติดต้ังปายประชาสัมพันธ (จอแสดงผลการตรวจวัด) ท่ีบริเวณทางเขากอนถึงแยก 

โรงไฟฟาแมเมาะ-เหมืองแมเมาะ โดยแสดงคาระบายมลสารจากปลองของโรงไฟฟา 

แมเมาะ ไดแก ฝุนละออง (PM) SO2 และ NOX 

• ติดต้ังปายประชาสัมพันธ ท่ีบริเวณโรงพยาบาลแมเมาะ โดยแสดงคาความเขมขน 

ของมลสารในบรรยากาศท่ัวไป ไดแก TSP, PM-10, SO2 และ NO2 แบบเปนปจจุบัน

เปรียบเทียบกับคามาตรฐานกําหนดใหประชาชนรับทราบตลอดเวลา 

• กําหนดใหมีการศึกษาการประเมินการกระจายตัวของฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน 

(PM-10) และโอโซน (Ozone) ของพ้ืนท่ีศึกษาโดยรอบพ้ืนท่ี กฟผ. แมเมาะ ใหครบถวน

และครอบคลุมในทุกดานดวยทีมนักวิจัยจากหนวยงานของภาครัฐ หรือคณาอาจารย 

จากมหาวิทยาลัย ภายใน 5 ป นับจากวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (Commercial 

Operation Date (COD)) 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-3  

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ (ตอ) 

 

 

(ก) โรงไฟฟาแมเมาะเครื่องท่ี 8-13 ปจจุบัน 

• บํารุงรักษาระบบ ESP และ FGD อยางสมํ่าเสมอ ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

• ควบคุมอัตราการบอยมลสารจากปลองระบายมลสารทางอากาศของโรงไฟฟา 

เครื่องท่ี 8-13 ปจจุบัน ไมใหเกินกวาท่ีกําหนด ดังน้ี 

SO2  

- เดือนมีนาคม-ตุลาคม : ควบคุมปริมาณกาซ SO2 ออกจากปลองระบายมลสาร

รวมไมเกิน 4.8 ตัน/ชั่วโมง 

- เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ : ชวงเวลา 06.00 – 12.00 น. ควบคุมปริมาณ

กาซ SO2 ออกจากปลองระบายมลสาร รวมไมเกิน 2 ตัน/ช่ัวโมง ชวงเวลา 

12.01-05.59 น. : ควบคุมปริมาณกาซ SO2  ออกจากปลองระบายมลสาร 

รวมไมเกิน 3 ตัน/ช่ัวโมง 
NO2 

- โรงไฟฟาเครื่องท่ี 8-11 ไมเกิน 400 สวนในลานสวน 

- โรงไฟฟาเครื่องท่ี 12-13 ไมเกิน 350 สวนในลานสวน 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-3  

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ (ตอ) 

 

 

TSP 

- ไมเกิน 30 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร 

(ข) โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องท่ี 4-7 

• ติดต้ังระบบดักจับฝุนละออง (ESP) ระบบควบคุมกาซออกไซดของไนโตรเจน (SCR) 

และระบบกําจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด(FGD) เพ่ือควบคุมความเขมขนของ 

ฝุนละออง NOx และ SO2 จากปลองระบายมลสาร 

   

 

 

 

 

 

• ควบคุมอัตราการปลอยมลสารจากปลองระบายมลสารทางอากาศของโครงการ 

ไมใหเกินกวาท่ีกําหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 SO2 ไมเกิน 90 สวนในลานสวน หรือ 156.27 กรัมตอวินาที 

 NOx ในรูป NO2 ไมเกิน 90 สวนในลานสวน หรือ 111.91 กรัมตอวินาที 

 ฝุนละออง (PM) ไม เกิน 30 มิลลิกรัมตอลูกบาศก เมตร หรือ 19.87 กรัม 

ตอวินาที 

• บํารุงรักษาระบบ ESP SCR และ FGD อยางสมํ่าเสมอตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

• ติดต้ังสายพานลําเลียงเถาของโครงการใหเปนระบบปด 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-3  

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

2. เสียง 

 

 

• ติดต้ังอุปกรณลดเสียง (Silencer) บริเวณวาลวฉุกเฉิน (Safety Valve) และวาลวระบาย

ในชวงเริ่มเดินเครื่อง (Start up vent valve) 

• จัดใหมีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล อาทิ ท่ีครอบหู/ท่ีอุดหู สําหรับพนักงาน

ท่ีปฏิบัติงานหรือผูท่ีเขาไปในบริเวณท่ีมีโอกาสไดรับเสียงเกินกวา 80 เดซิเบลเอ และ 

มีอุปกรณดังกลาวสํารองไวอยางเพียงพอ 

• ระดับความดังของเสียงท่ีพนักงานไดรับไมควรเกิน 90 เดซิเบลเอ ในการทํางานติดตอกัน 

8 ชั่วโมง 

• จัดทําสัญลักษณหรือปายเตือนในบริเวณท่ีมีระดับเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ 

 

ภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟา

และ พ้ืน ท่ีอ อน ไหว 

ท่ีอยู ใกล เ คียง พ้ืน ท่ี

โรงไฟฟา 

 

ตลอดระยะดําเนินการ

โรงไฟฟา 

 

กฟผ. 

 

 

• บํารุงรักษาเครื่องจักรตางๆ อยางสมํ่าเสมอ และพิจารณาเลือกใชวิธีการควบคุมเสียง 

ท่ีแหลงกําเนิดตามความเหมาะสมเพ่ือลดโอกาสของการเกิดเสียงดัง 

• ภายหลังโรงไฟฟาเพ่ิมกําลังการผลิตหรือกรณีติดต้ังเครื่องจักรอุปกรณท่ีเปนแหลงกําเนิด

เสียงดังมากกวา 85 เดซิเบลเอ กําหนดใหโรงไฟฟาจัดทําแผนท่ีเสนระดับเสียง (Noise 

Contour Map) กําหนดเขตพ้ืนท่ีเสียงดัง เพ่ือกําหนดใหพนักงานท่ีปฏิบัติงานหรือผูท่ีเขา

ไปในบริเวณท่ีมีเสียงดังใสอุปกรณปองกันเสียง 

• ปลูกตนไมยืนตนเพ่ือเปนแนวกั้นเสียงเพ่ือลดระดับเสียงดังจากโรงไฟฟา โดยเฉพาะบริเวณ

ขอบเขตโรงไฟฟาดานท่ีใกลกับบานหางฮุงและบานสวนปาแมจาง ซ่ึงอยูใกลกับโครงการ

มากท่ีสุด 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-3  

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

3. คุณภาพน้ําผิวดิน 

 

 

ดานคุณภาพน้ํา 

(ก)    อางเก็บน้ําแมจางและอางเก็บน้ําแมขาม 

บํารุงรักษา ดูแลการทํางานของระบบสูบนํ้าของสถานีสูบนํ้าท่ีอางเก็บนํ้าแมจาง 

และอางเก็บนํ้าแมขาม ใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดีเปนประจํา 

(ข)    น้ําท้ิงท่ีผานระบบบําบัดชีววิธี 

ควบคุมคุณภาพนํ้าท้ิงท่ีผานระบบบําบัดชีววิธีจากกิจกรรมของโครงการ ไดแก นํ้าท้ิง

จากสํานักงาน นํ้าท้ิงจากการลางเครื่องจักรและอุปกรณ นํ้าท้ิงปนเปอนสารเคมี นํ้าท้ิง 

จากโรงกรองนํ้าและระบบกําจัดแรธาตุในนํ้า และนํ้าท้ิงจากระบบหลอเย็น ใหเปนไป

ตามมาตรฐานนํ้าท้ิงจากโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนด

มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ.2560  

• บํารุงรักษา ดูแลการทํางานของระบบหลอเย็นของโครงการใหอยูในสภาพท่ีใชงาน

ไดดีเปนประจํา และมีความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงานและประชาชนบริเวณใกลเคียง

บํารุงรักษา ตรวจสอบการทํางานและทําความสะอาดระบบตรวจวัดคุณภาพนํ้า

ตอเน่ือง ใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดีเปนประจํา 

 

ภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟา

และแหล ง นํ้ า ท่ี อยู

ใกลเคียง  

 

ตลอดระยะดําเนินการ

โรงไฟฟา 

 

กฟผ. 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-3  

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

3. คุณภาพน้ําผิวดิน (ตอ) 
 

 

• จัดทําระบบระบายนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพ ใหสามารถกักนํ้าชะดินบริเวณท่ีมีการขนสง

ยิปซัม ซ่ึงอาจมีปริมาณซัลเฟตสูง ไมใหปนเปอนแหลงนํ้าผิวดินอื่น 

• นํานํ้าท้ิงของโครงการท่ีผานการบําบัดแลวกลับมาใชประโยชนใหมากท่ีสุด เชน  

รดนํ้าตนไมและสนามหญา 

• ใหความรูแกชุมชนและผูใชประโยชนในพ้ืนท่ีบริเวณใกลเคียงกับ South Wetland 

เรื่องการชวยดูแลคุณภาพนํ้า 

• รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าตอประชาชน โดยทําเปนเอกสารแจกในระหวาง

การประชุมประจําเดือนของตําบลในพ้ืนท่ีอําเภอแมเมาะ 

• บํารุงรักษา ตรวจสอบระบบรางระบายนํ้าและบอตกตะกอนอยูเสมอ 

• ควบคุมปริมาณคลอรีนอิสระและไตรฮาโลมีเทนในนํ้าท้ิงท่ีระบายออกจากบอพัก 

นํ้าท้ิงจากโรงไฟฟา (Diversion Pond) ใหมีคาไมเกิน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร และ 

100 ไมโครกรัมตอลิตร โดยตองทําการตรวจวัดคลอรีนอิสระทุกเดือน และไตรฮาโล

มีเทนปละ 2 ครั้ง หากพบวาคาดังกลาวมีแนวโนมไมอยูในเกณฑมาตรฐาน โครงการ

ตองรีบหาแนวทางหรือวิธีการในการลดปริมาณและสารดังกลาว ในกรณีท่ีปริมาณ

คลอรีนอิสระและไตรฮาโลมีเทนในนํ้าท้ิงมีคาไมอยูในเกณฑมาตรฐาน โครงการตอง

หยุดการระบายนํ้าท้ิงจนกวาปริมาณสารดังกลาวจะลดลงและมีคาอยูในเกณฑ

มาตรฐาน 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-3  

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

3. คุณภาพน้ําผิวดิน (ตอ) 
 
 
 

 

• ติดต้ังเครื่องตรวจวัดคุณภาพนํ้าแบบตอเน่ือง (Online Monitor) ณ จุดท่ีระบายนํ้า

ออกจากบอพักนํ้าท้ิงจากโรงไฟฟา (Diversion Pond) กอนระบายนํ้าท้ิงไปยัง 

อางเก็บนํ้าแมเมาะ โดยตรวจวัดดัชนีตางๆ ประกอบดวย อุณหภูมิ (Temperature) 

คาความเปนกรด-ดาง (pH) คาออกซิเจนละลายนํ้า (DO) และคาการนําไฟฟา (EC) 

เพ่ือใชในการคํานวณหาคาของแข็งละลายนํ้าท้ังหมด (TDS) 

• กําหนดใหมีเครื่องเติมอากาศในบอพักนํ้าท้ิงจากโรงไฟฟา (Diversion Pond)  

เพ่ือเพ่ิมคาออกซิเจนละลายนํ้าในนํ้าท้ิง โดยใหเดินเครื่องเม่ือพบวาคาออกซิเจน

ละลายนํ้าในนํ้าท้ิงมีคาตํ่ากวา 4 มิลลิกรัมตอลิตร และเดินเครื่องจนกวาออกซิเจน

ละลายในนํ้าท้ิงมีคาสูงกวา 4 มิลมิกรัมตอลิตร 

ดานปริมาณน้ํา 

ในกรณีปนํ้าแลงจะมีนํ้าไหลเขาอางเก็บนํ้าแมจาง และอางเก็บนํ้าแมขามนอย หรือชุมชน

มีความตองการนํ้าเพ่ิมขึ้น กฟผ. ไดมีการขออนุญาตสูบนํ้าจากเขื่อนกิ่วลม ในความ

รับผิดชอบของโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาแมวัง-กิ่วลม กรมชลประทานและอยูภายใต

การกํากับดูแลของคณะกรรมการการกํากับดูแลการเดินเครื่องสูบนํ้าตามโครงการการ

นํานํ้ากิ่วลมไปใชประโยชนสําหรับโรงไฟฟาแมเมาะ ซ่ึงมีการทบทวนมติการใชนํ้า 

เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2560 โดยมีเงื่อนไขวา กฟผ. จะสูบนํ้าจากอางเก็บนํ้าเขื่อนกิ่วลม

ไดเม่ือระดับนํ้าสูงกวา282 เมตร รทก. ขึ้นไป ขั้นตํ่า 1,000,000 ลูกบาศกเมตร แตไมเกิน 

30,000,000 ลูกบาศกเมตร นับต้ังแตเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-3  

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

4. คุณภาพน้ําใตดิน 
 

 

• กากตะกอนจากระบบบําบัดนํ้าท้ิง ตองมีการจัดการอยางเหมาะสม โดยนําไปท้ิงท่ีบอเก็บ

เถาถานหินของโครงการ เพ่ือปองกันการปนเปอนลงสูนํ้าใตดิน  

• หามสูบนํ้าใตดินมาใชในโรงไฟฟาเด็ดขาด 

• นํ้าท้ิงผานการบําบัดของโรงไฟฟาแลว ใหนํากลับมาใชประโยชนใหมากท่ีสุด เชน ใชรดนํ้า

ตนไมและสนามหญา เปนตน 

 

ภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟา 

 

ตลอดระยะดําเนินการ

โรงไฟฟา 

 

กฟผ. 

5. ทรัพยากรดิน 

 

 

• ตรวจสอบท่ีครอบปองกันการปลิวของเถาถานหินท่ีติดต้ังท่ีสายพานลําเลียง ใหเปน 

ระบบปด ใหสามารถปองกันการปลิวของเถาถานหินไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• ตรวจสอบระบบสปริงเกอรใหมีประสิทธิภาพ สามารถฉีดพรมนํ้าได ท่ัวถึง ท้ัง พ้ืนท่ี 

บอเก็บเถาถานหิน รวมถึงมีการบํารุงรักษาระบบสปริงเกอรใหสามารถใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา 

• ให กฟผ.ดําเนินการศึกษาวิจัย เรื่อง การตกสะสมของสารกรดในดิน และความสามารถ

ของดินในการรองรับสารกรดบริเวณพ้ืนท่ีโครงการและพ้ืนท่ีใกลเคียงท่ีคาดวามีการตก

สะสมของสารกรดคอนขางสูง เพ่ือใชทํานาย เตือนภัย และเปนแนวทางในการเฝาระวัง

ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยอาจแบงการศึกษาวิจัยออกเปนระยะตางๆ ดังน้ี 

 

ภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟา

และ พ้ืน ท่ี ท่ีค าดว า 

จะไดรับผลกระทบ

จากการตกสะสมของ 

สารกรด 

 

ตลอดระยะดําเนินการ

โรงไฟฟา 

 

กฟผ. 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-3  

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

5. ทรัพยากรดิน 

 

 

− ระยะแรก (ชวง 1-5 ปแรกหลังจากท่ีมีการผลิตไฟฟาของโครงการ) : เพ่ือสํารวจและ

รวบรวมขอมูลพ้ืนฐานตางๆ ท่ีจําเปนสําหรับการประเมินผลกระทบจากการตกสะสม

ของสารกรดในดิน เชน การวิเคราะหโครงสรางของดินและแรธาตุในดิน คาการอิ่มตัว

ของดาง (Base Saturation) คาความสามารถในการแลกเปล่ียนแคตไอออน (Cation 

Exchange Capacity, CEC) อ งค ประกอบของสารอิ นทรี ย  (Organic Matter 

Content) คาความสามารถในการเคล่ือนท่ีของไอออน ความหนา (Thickness) 

ลักษณะผิวหนาของดิน ปริมาณอัตราของฝนตกในพ้ืนท่ี คาความเปนกรด-ดาง ของ

นํ้าฝน เปนตน 

− ระยะสุดทาย (ชวง 6-15 ป หลังจากท่ีมีการผลิตไฟฟาของโครงการ) : เพ่ือคาดการณ

ผลกระทบจากการตกสะสมของสารกรดในดินโดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร 

โดยอาศัยขอมูลท่ีไดจากสํารวจและวิเคราะหไดในระยะแรก หากพบวาการ

ดําเนินงานโครงการมีแนวโนมหรือกอใหเกิดผลกระทบ โครงการตองเสนอแนะวิธีการ

จัดการ การปองกัน หรือแนวทางในการเฝาระวังและลดผลกระทบจากการตกสะสม

ของสารกรดในดิน 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-3  

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

6. ทรัพยากรชีวภาพบนบก 

ผลกระทบตอทรัพยากรปาไม 

 

 

 

• หามพนักงาน กฟผ. ไลลาสัตวปาบริเวณพ้ืนท่ีปาไมรอบพ้ืนท่ีโรงไฟฟาอยางเด็ดขาด 

• สงวนพ้ืนท่ีปาไมและพ้ืนท่ีแหลงนํ้าท่ีอยูใกลเคียงพ้ืนท่ีโรงไฟฟาใหเปนแหลงหากินและ 

อยูอาศัยของสัตวปา 

• สงเสริมกิจกรรมเพ่ือการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา 

• ฟนฟูสภาพถิ่นท่ีอยูอาศัย และจัดทําส่ิงจําเปนสําหรับสัตวปา เชน ปลูกปาทดแทน เปนตน 

 

 

ภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟา

และพ้ืนท่ีใน 5 ตําบล

ของอําเภอแมเมาะ 

 

 

ตลอดระยะดําเนินการ

โรงไฟฟา 

 
 

กฟผ. 

7. ทรัพยากรชีวภาพในน้ําและการประมง 

 

 

(ก) อางเก็บน้ําแมจางและอางเก็บน้ําแมขาม 

• บํารุงรักษา ดูแลการทํางานของระบบสูบนํ้าของสถานีสูบนํ้าท่ีอางเก็บนํ้าแมจาง 

และอางเก็บนํ้าแมขาม ใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดีเปนประจํา  

• ตรวจสอบการทํางานและหม่ันทําความสะอาดตะแกรงท่ีใชสูบนํ้าเปนประจํา 

(ข) น้ําท้ิงท่ีผานระบบบําบัดชีววิธี 

• ปฏิบัติตามมาตรการดานคุณภาพนํ้าผิวดินในระยะดําเนินการอยางเครงครัด  

 

ภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟา

และแหลงนํ้าบริเวณ

ใกลเคียง 

 

ตลอดระยะดําเนินการ

โรงไฟฟา 

 
กฟผ. 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-3  

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

7. ทรัพยากรชีวภาพในน้ําและการประมง 

(ตอ) 

 

 

 (ค) ปริมาณโลหะหนักในเนื้อปลา 

• หากตรวจพบวาปลาในอางเก็บนํ้าแมเมาะมีคาปรอทท่ีสูงเกินกวาคามาตรฐาน

อาหารระหวางประเทศ (Codex A limentarius; Codex General standard for 

contaminants and toxins in food and feed 193-1995)  หรือมาตรฐาน ท่ี

กําหนดโดยหนวยงานภายในประเทศไทย ตองดําเนินการจัดต้ังคณะกรรมการ  

3 ฝาย ประกอบดวย ผูแทนของ กฟผ. หนวยงานราชการและประชาชน เพ่ือรวมกัน

พิจารณาและวิเคราะหสาเหตุ หากมาจากการดําเนินงานของโครงการ กฟผ.  

ตองดําเนินการขุดลอกอางเก็บนํ้าแมเมาะ 

• ทําการศึกษาติดตามเฝาระวังปริมาณโลหะหนักในเน้ือปลา บริเวณอางเก็บนํ้า 

แมเมาะอยางใกลชิด 

• ใหความรูและความเขาใจแกประชาชนถึงปจจัยเส่ียงท่ีเกิดขึ้น รวมท้ังสาเหตุของ 

การสะสมของสารปรอทในเน้ือปลาในอางเก็บนํ้าตางๆ ในพ้ืนท่ีโครงการและพ้ืนท่ี

ใกลเคียง  

• สุมตรวจเน้ือปลา โดยเนนปลาท่ีมีพฤติกรรมการกินพืชและสัตวหนาดินอยางตอเน่ือง 

• หามจับสัตวนํ้าในพ้ืนท่ีอางเก็บนํ้าแมเมาะ เพ่ือเปนการอนุรักษสัตวนํ้า 

   

 

 

 

 

    



 

SBW
/RP-ENV/P04125/Final Report/RT288_บทที่ 7 แผนปฏิบัตกิารดานสิ่งแวดลอม 

หนา 7-148
 

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-3  

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

8. ระบบนิเวศ 

 

 

• ควบคุมใหดําเนินงานตามท่ีระบุในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  

ในรายงาน EHIA ในระยะดําเนินการ 

 

ภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟา 

 

ตลอดระยะดําเนินการ

โรงไฟฟา 

 

กฟผ. 

9. การคมนาคม 

 

 

• ตรวจสอบสภาพยานพาหนะท่ีใชในโรงไฟฟาแมเมาะอยางสมํ่าเสมอ  

• ควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยการจราจรภายในโรงไฟฟาแมเมาะ โดยมีปายสัญญาณ

จราจร แจงเปนระยะๆ รวมท้ังปายจํากัดความเร็วและการติดต้ังปายจราจร 

• จํากัดความเร็วรถไมเกิน 40 กิโลเมตรตอช่ัวโมง ภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟา รวมท้ังปฏิบัติตาม

กฎจราจรอยางเครงครัด 

• กรณีเกิดอุบัติเหตุของยานพาหนะใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการตามแผนกูภัยกรณ ี

เกิดอุบัติเหตุอยางเครงครัด 

• ควบคุมการเดินรถขนสงเถาลอย โดยหลีกเล่ียงการขนสงในวันทําการ เวลา 6.30-8.30 น. 

และ 15.30-17.30 น.  

• ทําการซอมแซมถนนท่ีชํารุด อันเน่ืองมาจากกิจกรรมของโครงการ 

 

ภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟา

รวมท้ังเสนทางขนสง

ของโครงการ ไดแก 

ท า งหลว งแผ น ดิน

ห ม า ย เ ล ข 1348 

บ ริ เ ว ณ บ า น เ วี ย ง

สวรรค  ถนนเ ลียบ

คลองติดท่ีท้ิง ดินใน

พ้ืน ท่ี ตํ าบลบ านดง 

และ เสนทาง เข า สู  

กฟผ. แมเมาะ 

 

ตลอดระยะดําเนินการ

โรงไฟฟา 

 

กฟผ. 
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หนา 7-149
 

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-3  

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

10. การใชน้ํา 

 
 

• ในกรณีท่ีปนํ้าปกติ แหลงนํ้าท่ีจะนํามาใชในกิจกรรมตางๆ ของโครงการ ตองนํามาจาก 

อางเก็บนํ้าแมจางและอางเก็บนํ้าแมขามเทาน้ัน 

• ในกรณีเกิดสภาวะการณขาดแคลนนํ้า โครงการจะมีการสูบนํ้าจากเขื่อนกิ่วลมมาใชใน

โครงการ โดยจะเริ่มสูบนํ้าไดเม่ือระดับนํ้าในเขื่อนสูงกวา 282 เมตร รทก. ขึ้นไป กําหนด

ปริมาณการสูบขั้นตํ่า 1 ลานลูกบาศกเมตร แตไมเกิน 30 ลานลูกบาศกเมตร ระยะเวลา 

ในการสูบจะอยูในชวงเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม  

• พิจารณาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชนํ้า หรือพิจารณาการหมุนเวียนนํ้า 

ใชภายในโครงการใหเกิดประโยชนสูงสุด เปนตน 

• ตรวจสอบสภาพทอนํ้าและซอมแซมทอนํ้าท่ีรั่วทันที เพ่ือปองกันการสูญเสียนํ้า 

 

บริเวณพ้ืนท่ีโรงไฟฟา 

แม เ มาะและ พ้ื น ท่ี

โครงการ เขื่อนกิ่วลม 

อางเก็บนํ้าแมจาง และ

อางเก็บนํ้าแมขาม 

 

ตลอดระยะดําเนินการ

โรงไฟฟา 

 

กฟผ. 

11. การเกษตร 

 
 

• ทําตามมาตรการปอง แกไขและลดผลกระทบทางดานคุณภาพอากาศอยางเครงครัด 

• กรณีท่ีคาซัลเฟอรไดออกไซดและไนโตรเจนไดออกไซดเกินกวาคาท่ีกอใหเกิดผลกระทบ 

ทางการเกษตร คือ ซัลเฟอรไดออกไซด มีคา 100 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร เปนเวลา 

24 ช่ัวโมงติดตอกัน และ ไนโตรเจนไดออกไซด มีคา 3,763 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 

เปนเวลา 4 ช่ัวโมงติดตอกัน กฟผ. ตองทําการปรับอัตราการปลอยมลสารเพ่ือลด

ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นตอพ้ืนท่ีเกษตร 

 

สถานีตรวจวัดอากาศ

ของ กฟผ. 2 แหง คือ 

บริ เวณบานแมจาง

แ ล ะ บ า นส บ เม าะ  

ซ่ึงอยูใกลกับพ้ืนท่ีทํา

การเกษตรของชุมชน 

 

ตลอดระยะดําเนินการ

โรงไฟฟา 

 

กฟผ. 
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หนา 7-150
 

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-3  

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

12.การระบายน้ําและการปองกัน 

น้ําทวม 

 

 

 

• วางแผนการระบายนํ้าจากอางเก็บนํ้าแมจาง และอางเก็บนํ้าแมขามในฤดูฝน ใหสอดคลอง

กับสภาพนํ้าทวมขังของพ้ืนท่ีดานทายนํ้า เพ่ือบรรเทาปญหาอุทกภัยของชุมชนและพ้ืนท่ี

เกษตร ในฤดูฝน 

• ตรวจสอบระบบระบายนํ้า เชน สภาพรองนํ้า ทอนํ้าของระบบระบายนํ้า และเครื่องสูบนํ้า

ของโรงไฟฟาใหอยูในสภาพท่ีใชการไดดีอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ หากเกิดกรณีชํารุด 

ใหดําเนินการซอมแซมโดยทันที 

• ทําการขุดลอกระบบระบายนํ้า เชน รองนํ้า บอพักนํ้า บอดักตะกอน และทางระบายนํ้า

ธรรมชาติใกลพ้ืนท่ีโรงไฟฟา เพ่ือลดปญหาเรื่องการสะสม และอุดตันของตะกอนในระบบ

ระบายนํ้า เพ่ือใหการระบายนํ้ามีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 

 

ภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟา 

 

 

ตลอดระยะดําเนินการ

โรงไฟฟา 

 

 

กฟผ. 
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หนา 7-151
 

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-3  

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

13. การจัดการกากของเสีย 

 

 

เถาถานหิน 

• เถาหนักท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการเผาไหมจะถูกลําเลียงไปรวมกับยิปซัมท่ีเกิดจากระบบ 

FGD ดวยระบบสายพานลําเลียงระบบปดไปท้ิงยังบอเก็บเถาถานหินของโรงไฟฟา  

• ใหมีการตรวจสภาพสายพานลําเลียงใหอยูในสภาพใชการไดอยูเสมอ 

• ลําเลียงเถาลอยจากกระบวนการผลิตไฟฟาไปเก็บท่ีไซโล เพ่ือขายใหกับบริษัทเอกชน  

สวนท่ีเหลือใหนําไปกําจัดยังบอเก็บเถาถานหินของโรงไฟฟา  

• ใหมีการตรวจสอบไซโลใหมีความสามารถรองรับเถาลอยอยางเพียงพอ กรณีเกิดการชํารุด

ใหทําการซอมแซมทันที 

 

บริเวณพ้ืนท่ีโรงไฟฟา

แ ล ะ บ ริ เ ว ณ พ้ื น ท่ี

ใกลเคียง 

 

ตลอดระยะดําเนินการ

โรงไฟฟา 

 

กฟผ. 

ยิปซัม 

• กําจัดยิปซัมท่ีเกิดจากปฏิกิริยาระหวางนํ้าหินปูนกับสารซัลเฟอรไดออกไซด ซ่ึงยิปซัมจะถูก

ขนถายโดยใชสายพานลําเลียงระบบปด เพ่ือไปกําจัดยังบอเก็บเถาถานหินของโรงไฟฟา  

• ใหมีการตรวจสภาพสายพานลําเลียงยิปซัมใหอยูในสภาพใชการไดอยูเสมอ 

• ยิมซัมบางสวนจะจําหนายใหกับเอกชนและรัฐวิสากิจชุมชน เพ่ือนําไปเปนวัสดุปรับปรุงดิน

และจําหนายใหกับภาคธุรกิจปูนซีเมนต เพ่ือนํายิปซัมไปเปนวัสดุต้ังตนในการผลิต

ปูนซีเมนต 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-3  

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

13. การจัดการกากของเสีย (ตอ) 

 

 

เรซิน 

• เรซินท่ีใชแลวใหผูขายนํากลับคืนไป หรือรวบรวมใสถุงพลาสติกแลวนํามาบรรจุใน 

ถังนํ้ามันขนาด 200 ลิตร เก็บไวในอาคารอยางมิดชิด เพ่ือรอการกําจัดโดยผูท่ีไดรับอนุญาต

ดําเนินการกําจัดกากของเสียอุตสาหกรรมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ขยะมูลฝอยจากกิจกรรมพนักงาน  

• จัดหาถังขยะมูลฝอยแยกประเภทท่ีมีฝาปดมิดชิดใหเพียงพอกับขยะมูลฝอยท่ีเกิดจาก

พนักงานไวตามจุดตางๆ ภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟา และนําไปกําจัดโดยรวบรวมสงใหกับ

หนวยงานท่ีไดรับอนุญาตในการขนสงและกําจัดรับไปดําเนินการตอไป 

• คัดแยกประเภทขยะมูลฝอยท่ีสามารถกลับมาใชใหมจําหนายใหกับผูรับซ้ือ 

• คัดแยกของเสียอันตรายจากสํานักงาน เชน หลอดไฟฟา ซากแบตเตอรี่ ถานไฟฉาย 

โดยทําการรวบรวมในถังสําหรับเก็บของเสียอันตรายเพ่ือสงใหหนวยงานท่ีไดรับอนุญาต

จากหนวยงานราชการนําไปกําจัดตอไป 

น้ํามันหลอล่ืนเครื่องจักร 

• จัดเตรียมถังใหมีความเพียงพอ และทําการเก็บรวบรวมนํ้ามันหลอล่ืนท่ีใชแลวเพ่ือสงไป

กําจัดโดยหนวยงานท่ีไดรับอนุญาตดําเนินการกําจัดกากของเสียอุตสาหกรรมจาก 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-3  

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

13. การจัดการกากของเสีย (ตอ) 

 

 

ตะกอนท่ีเกิดจากการรีดน้ําออกจากระบบผลิตน้ําใส 

• นํากากตะกอนท่ีเกิดขึ้นจากโรงไฟฟาแมเมาะไปทําการตากแหง แลวนําไปฝงกลบท่ีบอเก็บ

เถาถานหิน 

   

14. เศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม

ของประชาชน 

 

 

 

• กําหนดเปนนโยบายปฏิบัติใหพิจารณาคัดเลือกคนในอําเภอแมเมาะเขาทํางานเปนลําดับ

แรก โดยตองผานเกณฑเบ้ืองตนของ กฟผ. 

• ตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีระบุไวในแผนอยาง

เครงครัด  

• จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงไฟฟาแมเมาะอยางตอเน่ือง หรือตามความตองการของชุมชน 

• ประชาสัมพันธชองทางการรับเรื่องรองเรียน และกลไกในการดําเนินการกรณีมีขอรองเรียน

ตอโรงไฟฟาแมเมาะ ในชวง 1 ปแรกของการดําเนินการหรือตามความเหมาะสม 

• รับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับความเดือดรอนของคนในชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากการ

ดําเนินงานของโรงไฟฟาแมเมาะ และใหความสําคัญในการแกไขผลกระทบท่ีเกิดขึ้นอยาง

เรงดวน โดยผานกลไกการดําเนินงานรับเรื่องรองเรียน 

 
 
ภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟา 
และ 5 ตําบล 
ของอําเภอแมเมาะ  

 
 
ตลอดระยะดําเนินการ
โรงไฟฟา 

 
 

กฟผ. 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-3  

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

14. เศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม

ของประชาชน (ตอ) 

 

 

 

• จัดทําทะเบียนผูรองเรียน/ผูไดรับผลกระทบ โดยรวบรวมประเด็นจากขอรองเรียน  

หรือเหตุการณท่ีเกิดขึ้นมาจัดทําเปนทะเบียนหลักฐานท่ีชัดเจน รวมท้ังขอมูลการพิสูจน

ขอเท็จจริง การแกไขปญหาพรอมท้ังขอตอรองตางๆ เพ่ือรวบรวมไวเปนหลักฐานทะเบียน

ขอมูลจากการดําเนินงานของโรงไฟฟาแมเมาะ 

• เสริมสรางความรูความเขาใจ และใหประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการติดตาม

ตรวจสอบดานส่ิงแวดลอมจากการดําเนินงานของโรงไฟฟาแมเมาะ โดยผานทาง

คณะกรรมการรวมติดตามตรวจสอบการดําเนินงานและพัฒนาส่ิงแวดลอมชุมชนโรงไฟฟา

แมเมาะ 

• ดําเนินงานดานชุมชนสัมพันธ ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเสริมอาชีพ 

ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน เชน ชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนอุตสาหกรรม  

ท้ังน้ีเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกชุมชน 

• ดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมรับรูขอมูลขาวสารและผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอม

ของโครงการ 

- การประชาสัมพันธขอมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศส่ิงแวดลอมของโครงการ 

 ประชาสัมพันธขอมูลในวาระการประชุมประจําเดือนของอําเภอแมเมาะ 

 ประชาสัมพันธขอมูลผานวารสารสวัสดีแมเมาะ เปนประจําทุกเดือน 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-3  

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

14.เศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม

ของประชาชน (ตอ) 

 

- การใหขอมูลขาวสารของโครงการผานส่ือทองถิ่น ไดแก 

 เผยแพรขอมูลขาวสารของโครงการผานส่ือทองถิ่น เชน หนังสือพิมพทองถิ่น  

และวิทยุทองถิ่น เปนตน 

 แจงขาวสารผานเสียงตามสายของหมูบาน/ชุมชน บริเวณใกลเคียงโรงไฟฟา 

 เอกสารประชาสัมพันธ 

- จัดกจิกรรมเยี่ยมชมโรงไฟฟาแมเมาะ 

- เอกสารเผยแพรโรงไฟฟาแมเมาะ 

 ผลิตเอกสารเผยแพรขาวสารของโรงไฟฟาแมเมาะ 

 แจกจายไปยังท่ีวาการอําเภอแมเมาะ เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล  

ในเขตอําเภอแมเมาะ 

• การมีสวนรวมใหขอมูล ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ ปละ 1 ครั้ง โดย 

- ประสานงานขอช้ีแจงในวาระการประชุมของอําเภอแมเมาะ และ/หรือตําบลใน

อําเภอแมเมาะ 

 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารโครงการท่ีถูกตองและชัดเจน 

 เพ่ือรับฟงขอมูล ขอวิตกกังวล ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอโครงการ  

 เพ่ือเสริมสรางความรวมมือและการมีสวนรวมตอการพัฒนาโครงการ 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-3  

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

14.เศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม

ของประชาชน (ตอ) 

 

 

 

• การมีสวนรวมเขามาเกี่ยวของในรูปรวมคิดรวมทํา รวมรับประโยชน และรวมติดตาม

ตรวจสอบ 

- สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชน ตามความตองการของชุมชนหรือตามแผนพัฒนา

ชุมชนท่ีหนวยงานทองถิ่นไดจัดทําไวตามความเหมาะสม 

- สนับสนุนการใหความรูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของคณะกรรมการรวมติดตามตรวจสอบ 

การดําเนินงานและพัฒนาส่ิงแวดลอมชุมชนโรงไฟฟาแมเมาะตามความเหมาะสม 

• แผนชุมชนสัมพันธและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ใหการชวยเหลือ/สนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ตามความเหมาะสม เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดี เปนการตอบแทนชุมชนและสังคม เชน พัฒนา 

ดานการศึกษาและกีฬา การกุศลและสาธารณประโยชน ดานสาธารณสุขและอนามัยชุมชน 

ดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม เปนตน  

• แผนงานสงเสริมอาชีพใหประชาชนในทองถิ่น  

สงเสริมอาชีพใหแกประชาชนในทองถิ่นอยูแลว เชน การทํานํ้าหมัก และปุยหมักชีวภาพ 

การทําเกษตรกรรมแบบผสมผสาน ปลูกขาว เล้ียงไก เล้ียงปลา เล้ียงกบ การใหความรูชางฝมือ 

เปนตน 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-3  

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

15. ทัศนียภาพ  

 

 

• บํารุง ดูแล ซอมแซม ตนไม ในบริเวณท่ีจัดไวเปนพ้ืนท่ีสีเขียวของโรงไฟฟา ใหมีความ

สวยงามอยูเสมอ 

• สนับสนุนโครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในบริเวณโดยรอบของโรงไฟฟาแมเมาะ ตามความ

เหมาะสม 

 

ภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟา 

 

ตลอดระยะดําเนินการ

โรงไฟฟา 

 

กฟผ. 

16.สาธารณสุข สุขภาพ อาชีวอนามัย

และความปลอดภัย 

 

 

 

สาธารณสุขและสุขภาพ 

(1) มาตรการสําหรับชุมชนรอบโรงไฟฟา 

• สํารวจขอมูลสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอแมเมาะ โดยใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมือในการสัมภาษณเพ่ือรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง รวมกับการสํารวจ 

ทางสังคม-เศรษฐกิจ 

• สนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

• ประสานงานกับหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี และมีการเฝาระวังรวมกัน เพ่ือสราง

ความม่ันใจใหกับประชาชนในเรื่องสุขภาพ 

• จัดใหมีบริการหนวยแพทยเคล่ือนท่ีใหบริการประชาชนท่ีอยูใกลเคียงพ้ืนท่ีโครงการ 

โดยดําเนินการ 52 ครั้งตอป ครอบคลุมทุกหมูบาน (44 หมูบาน) ในพ้ืนท่ีอําเภอ 

แมเมาะ อยางนอยปละ 1 ครั้งตอหมูบาน  

• ใหความรูแก อสม. และประชาชนในพ้ืนท่ีเรื่องมลพิษส่ิงแวดลอม การปองกัน 

และการปฐมพยาบาล 

 

 

ภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟา 

และ 5 ตําบล 

ของอําเภอแมเมาะ  

 

 

ตลอดระยะดําเนินการ

โรงไฟฟา  

 

 

กฟผ. 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-3  

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

16.สาธารณสุข สุขภาพ อาชีวอนามัย

และความปลอดภัย (ตอ) 

 

 

 

• มีสวนรวมใหความรูและวิธีปองกันแกชุมชน เรื่องอันตรายของมลพิษในส่ิงแวดลอม 

เชน ฝุนละออง กาซซัลเฟอรไดออกไซด และกาซไนโตรเจนไดออกไซด เปนตน  

และอาการผิดปกติเบ้ืองตนของระบบทางเดินหายใจเพ่ือชวยเหลือผูปวยไดทันทวงที 

(2) มาตรการสําหรับพนักงานในโรงไฟฟา 

• จัดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงานกอนเขาทํางาน และตรวจสุขภาพประจําปตาม 

ท่ีกฎหมายกําหนด  

• ประสานงานกับสถานพยาบาล กฟผ. แมเมาะ เกี่ยวกับการบันทึกสถิติดานสุขภาพ 

ความเจ็บปวย วิธีการปองกันและรักษาโรคอันเกิดเน่ืองมาจากการทํางานของพนักงาน 

• จัดใหมีหนวยปฐมพยาบาลและเวชภัณฑพ้ืนฐานอยางเพียงพอภายในโรงไฟฟา 

แมเมาะ รวมท้ังจัดใหมีรถสําหรับนําผูปวยสงโรงพยาบาลไดทันที กรณีฉุกเฉิน 

หรือเกิดอุบัติเหตุ 

   

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม 

มาตรการสําหรับพนักงานโรงไฟฟานโยบายและแผนการจัดการดานความปลอดภัย 

• กําหนดนโยบายดานความปลอดภัย เพ่ือใหมีความชัดเจนตอการนําไปปฏิบัติของพนักงาน

ทุกคน 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-3  

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

16. สาธารณสุข สุขภาพอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย (ตอ) 

 

 

 

• จัดกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย เชน นิทรรศการสงเสริมและใหรางวัลหนวยงาน 

ท่ีมีผลงานดานความปลอดภัยในการทํางานสูง กิจกรรมท่ีกระตุนใหพนักงานภาคภูมิใจ 

ในการมีสวนรวมเสริมภาพลักษณดานความปลอดภัย 

• จัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย เพ่ือกําหนดนโยบายและวางแผนการดําเนินงาน 

ดานความปลอดภัย รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบริหารรับทราบ โดยมีการประชุม 

เปนประจําอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

• จัดทําแผนการดําเนินงานดานความปลอดภัย ซ่ึงแผนการดังกลาวเปนการปองกันอุบัติเหตุ 

โดยมุงขจัดหรือลดเงื่อนไขท่ีจะกอใหเกิดอุบัติเหตุจากคน เครื่องจักร และสภาพแวดลอม 

ในการทํางาน 

• การบริหารงานดานความปลอดภัย โดยนํากิจกรรมดานความปลอดภัยแบบตางๆ มาปฏิบัติ 

เพ่ือใหแผนงานดังกลาวบรรลุวัตถุประสงคในการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 

• จัดใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง และมีวิทยุส่ือสารใชในการติดตอ 

สงขาวระหวางจุดตางๆ ภายในโครงการ นอกจากน้ี พนักงานรักษาความปลอดภัยจะไดรับ

การฝกอบรมและรวมฝกซอมการปองกันอัคคีภัยดวย 

• จัดกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยตางๆ ภายในโครงการ เชน ประกาศ โปสเตอร นิทรรศการ 

เปนตน 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-3  

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

16. สาธารณสุข สุขภาพอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย (ตอ) 

 

 

 

• ฝกอบรมพนักงานกอนเริ่มทํางาน เพ่ือใหเขาใจและตระหนักในการทํางานท่ีปลอดภัย  

และหลังจากน้ันตองจัดใหมีการฝกอบรมเปนระยะๆ 

• จัดทําคูมือความปลอดภัยสําหรับพนักงาน เพ่ือใหเขาใจถึงระเบียบกฎเกณฑตางๆ 

ดานความปลอดภัย 

• ตรวจสุขภาพพนักงานทุกคนกอนเริ่มทํางาน และจัดใหมีการตรวจสุขภาพท่ัวไปสําหรับ

พนักงานปละ 1 ครั้ง 

การจัดการสภาพแวดลอมในการทํางาน 

• จัดสภาพแวดลอมในการทํางานใหเหมาะสม ตลอดจนจัดใหมีอุปกรณในการทํางาน 

ท่ีถูกตองตามหลักการยศาสตร (Ergonomics) เชน โตะ เกาอี้ ชั้นวางของ เปนตน 

• อบรมและใหความรูแกพนักงานเรื่องการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 

และลักษณะทาทางการทํางานท่ีถูกตอง 

• จัดทําเสนระดับเสียง (noise contour) เพ่ือกําหนดเขตท่ีตองสวมใสอุปกรณปองกันเสียง

ในบริเวณท่ีมีระดับเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ 

• จัดใหพนักงานทํางานในหองควบคุมท่ีมีระบบปรับอากาศเพ่ือหลีกเล่ียงการสัมผัสเสียง

โดยตรง 

• จัดพ้ืนท่ีปฏิบัติงานและทางสัญจรของพนักงานใหมีแสงสวางเพียงพอ 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-3  

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

16. สาธารณสุข สุขภาพ อาชีวอนามัย

และความปลอดภัย (ตอ) 

 

 

 

• จัดใหพนักงานปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมท่ีมีอุณหภูมิไมสูงหรือตํ่าเกินไป 

• กําหนดใหพนักงานท่ีปฏิบัติงานในบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูงสวมใสอุปกรณคุมครองความ

ปลอดภัยสวนบุคคลตลอดเวลา 

ระบบ/อุปกรณปองกันอันตรายและแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน/แผนตรวจสอบ/ซอมบํารุง  

• จัดใหมีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลอยางเพียงพอ ไดแก หมวกนิรภัย 

รองเทานิรภัย เครื่องปองกันอันตรายจากเสียง เปนตน 

• จัดใหมีอางลางตาฉุกเฉินและรางกายในบริเวณกระบวนการผลิต อาคารเก็บสารเคมี  

โดยตองมีจํานวนท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับบริเวณท่ีติดต้ัง 

• จัดใหมีอุปกรณปองกันอัคคีภัยตางๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานของ National Fire 

Protection Association (NFPA) และมีความเพียงพอ ประกอบดวย ระบบกระจายนํ้า

ดับเพลิง ระบบปองกันอัคคีภัยแบบเปด ระบบดับเพลิงท่ีใชกาซคารบอนไดออกไซด  

หัวจายนํ้าดับเพลิง ชุดรถเข็นนํ้ายาโฟมดับเพลิง ถังดับเพลิง และระบบตรวจจับเพลิงไหม 

• จัดใหมีอุปกรณตรวจจับและแจงเหตุเพลิงไหมอัตโนมัติ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีไมมีคนงาน

ปฏิบัติงานประจํา มีระบบไฟสํารองท่ีจายไฟสําหรับระบบแจงเหตุเพลิงไหมไดไมนอยกวา  

2 ชั่วโมง 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-3  

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

16. สาธารณสุข สุขภาพ อาชีวอนามัย

และความปลอดภัย (ตอ) 

 

 

 

• ตรวจสอบสภาพ และความพรอมใชงานของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ไมนอยกวา  

6 เดือน/ครั้ง 

• ใหมีการดูแลรักษาอุปกรณดับเพลิง และตรวจสอบใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดีอยางนอย

เดือนละหน่ึงครั้ง 

• ตองทดสอบการรับแรงดัน (Hydraulic Test) ของถังดับเพลิงชนิดมือถือทุกๆ 5 ป 

• จัดใหมีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานความปลอดภัยดําเนินการตรวจความปลอดภัยดาน

อัคคีภัยเปนประจําอยางนอยเดือนละครั้ง 

• การปฏิบัติงานเกี่ยวของหรือทําใหเกิดประกายไฟหรือความรอนท่ีเปนอันตราย ตองจัดทํา

ระบบการอนุญาตทํางานท่ีมีประกายไฟหรือความรอนท่ีเปนอันตราย (Hot Work Permit 

System) 

• ตองจัดใหมีแผนปองกันและระงับอัคคีภยัในโรงงาน ประกอบดวย แผนการตรวจสอบความ

ปลอดภัยดานอัคคีภัย แผนการอบรมเรื่องการปองกันและระงับอัคคีภัย แผนการดับเพลิง 

และแผนการอพยพหนีไฟ 

• จัดทําแผนการส่ือสารเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉินต้ังแตระดับ 1 โดยอยางนอยตองประกอบดวย 

การแจงเหตุ การฝกซอม และการอพยพ 
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บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-3  

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

16. สาธารณสุข สุขภาพ อาชีวอนามัย

และความปลอดภัย (ตอ) 

 

 

• ซอมแผนฉุกเฉินรวมกับชุมชน ท้ังน้ีแผนการดําเนินการซอมแผนฯ ใหพิจารณารวมกับ

ชุมชน อยางนอยปละ 1 ครัง้ 

• ตรวจสอบความปลอดภัยโดยเจาหนาท่ีความปลอดภัยเปนประจําทุกวัน พรอมท้ัง

ดําเนินการแกไขสภาพท่ีไมปลอดภัยโดยทันที 

• บํารุงรักษาและตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรตางๆ และอุปกรณปองกันอันตราย 

ใหสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 

• จัดใหมีแผนการตรวจสอบอปุกรณปองกันอัคคีภัยตางๆ 

• เพ่ิมศักยภาพของทีมและเครือขายบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี โดยการรวมซอมแผน

ฉุกเฉินระดับ 3 รวมกันระหวางโรงไฟฟาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

การทํางานเก่ียวกับสารเคมีและเชื้อเพลิง 

• จัดทําขอมูลความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีแตละชนิด พรอมติดประกาศไว

บริเวณพ้ืนท่ีทํางาน และบริเวณพ้ืนท่ีเก็บสารเคมีทุกชนิดจะมีปายเตือนอันตราย ปายระบุ

การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลและปายขอมูล SDS  

• ใหความรูกับพนักงานเกี่ยวกับอันตรายจากการไดรับสารเคมี รวมท้ังแนวทางแกไข 
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บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-3  

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

16. สาธารณสุข สุขภาพ อาชีวอนามัย

และความปลอดภัย (ตอ) 

 

 

 

• พ้ืนท่ีกักเก็บสารเคมีเปนอาคารระบบเปด มีหลังคาสูงโปรง มีการระบายอากาศไดดี

ตลอดเวลา มีทางเขาออกงาย มีระบบกักเก็บสารเคมีโดยทําขอบกั้นรอบถังสารเคมี 

แตละชนิด (Concrete Curbing) มีพ้ืนท่ีกักเก็บเพียงพอกรณีท่ีสารเคมีรั่วไหล และ

สารเคมีแตละชนิดจะอยูในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีใชงาน เชน อาคารผลิตนํ้าปราศจากแรธาตุ  

เปนตน อีกท้ังจัดใหมีชองระบายสารเคมี (Floor Drain) ในบริเวณขอบกั้นรอบถังสารเคมี

(Concrete Curbing) เพ่ือรับสารเคมีหรือนํ้าท้ิงจากการลางอุปกรณผานทอไปยังบอ

สะเทิน (Neutralization Basin) โดยตรง 

• การขนถายสารเคมีเปนระบบปด คือจะถายสารเคมีจากรถขนสงทางทอทําใหโอกาส 

การรั่วไหลนอยมากและในเงื่อนไขการสงมอบสารเคมีระบุใหผูสงมอบจะตองดําเนินการ

ตามมาตรการความปลอดภัยของโรงไฟฟาแมเมาะ 

• มีแผนบํารุงรักษาเชิงปองกันอุปกรณ และปองกันรักษาอุปกรณสารเคมีเปนระยะๆ 

• การเขาทํางานในพ้ืนท่ีเก็บสารเคมี ผูปฏิบัติงานของ กฟผ. ตองปฏิบัติตามวิธีการ

ปฏิบัติงานท่ีรองรับ SDS ของสารเคมีแตละชนิด เชน การเลือกใชอุปกรณคุมครองความ

ปลอดภัยสวนบุคคล นอกจากน้ี บริเวณเก็บกาซคลอรีนจะมีเครื่องมือแสดงทิศทางลม

ติดต้ังไว พรอมมีอุปกรณความปลอดภัย ไดแก หนากากกรองอากาศและเครื่องชวย

หายใจ (Air Mask and Breathting Apparatus)  
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บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-3  

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

16. สาธารณสุข สุขภาพ อาชีวอนามัย

และความปลอดภัย (ตอ) 

 

 

• จัดใหมีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล ใหแกผูปฏิบัติงานขนถายและ 

ใชสารเคมี เชน ชุดลางตา และชําระรางกาย (Safety Shower and Eyewash) หนากาก

ปองกัน ถุงมือและเครื่องมือสําหรับขนสารเคมี 

• จัดใหมีอุปกรณกําจัดการหกรั่วไหลของสารเคมีไวในท่ีเหมาะสม ในจํานวนท่ีเพียงพอ 

และพรอมใชงานเสมอ 

• แยกชนิดของสารเคมีท่ีไวตอการเกิดปฏิกิริยาตอกัน เชน กรด-ดาง หรือสารเคมี 

ท่ีไมสามารถท่ีจะนํามาจัดเก็บไวใกลกันได เชน สารเคมีไวไฟ เปนตน 

• ติดปายเตือนหามการกระทําใดๆ ท่ีกอใหเกิดประกายไฟในอาคาร 

อุบัติเหตุจากการเก็บรักษาแอมโมเนียมไฮดรอกไซด 

• ตองเก็บในภาชนะบรรจุท่ีปดมิดชิด และมีการปองกันความเสียหายทางกายภาพ โดยเปน

ถังเหล็ก (Carbon Steel) ท่ีสามารถทนการกัดกรอนของสารเคมี โดยมี Pressure Rating 

(ความดันท่ีถังสามารถทนได) ไมเกิน 30 PSIG 

• เก็บในบริเวณท่ีเย็นและแหง เก็บในบริเวณท่ีมีการระบายอากาศเพียงพอ 

• เก็บแยกจากสารท่ีเขากันไมได เชน กรดอะโคลิน ไดเมทิลซัลเฟต ฮาโลเจน ซิลเวอรไนเตรท 

โพไพลีนออกไซด ไนโตรมีเทน ซิลเวอรออกไซด และเงิน 

• บรรจุและเก็บรักษาแอมโมเนียมไฮดรอกไซดท่ีอุณหภูมิตํ่ากวา 25 องศาเซลเซียส และ

หลีกเล่ียงการสัมผัสกับแสงโดยตรง ความรอน และแหลงจุดติดไฟ 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-3  

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

16. สาธารณสุข สุขภาพ อาชีวอนามัย

และความปลอดภัย (ตอ) 

 

 

 

• ถังในการเก็บแอมโมเนียมไฮดรอกไซด ตองสามารถทนความรอนไดสูงและมีระบบ

รายงานความดันภายในถังตอผูปฏิบัติงานตลอดเวลา โดยตองควบคุมความดันไมใหเกิน 

ท่ีออกแบบไว (30 PSIG) 

• ถังแอมโมเนียมไฮดรอกไซดแตละถังตองมีการสรางเขื่อนหรือกําแพงคอนกรีตโดยรอบ 

สามารถจะกักเก็บปริมาณของแอมโมเนียมไฮดรอกไซดไวไดท้ังหมด พรอมระบบชอง

ระบายสารเคมี (Floor Drain) ในบริเวณ ขอบกั้นรอบถังสารเคมี (Concrete Curbing) 

เพ่ือรับสารเคมีผานทอไปยัง Naturalization Tank โดยตรง และระบบ Vapor Pressure 

Relief/Vacuum Breaker Valve ซ่ึงมีหนาท่ีในการควบคุมความดัน ไมใหเกินกวาคาท่ี

ออกแบบ 

อุบัติเหตุจากการลมเหลวของหมอไอน้ํา 

• มาตรการท่ัวไปของหมอไอนํ้า 

- จัดทําระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานท่ีถูกตองและปลอดภัยในการใช 

หมอไอนํ้าการตรวจอุปกรณกอนลงมือปฏิบัติงานรวมท้ังวิธีการแกไขขอขัดของตางๆ 

ติดไวบริเวณพ้ืนท่ีปฏิบัติงานใหผูควบคุมเห็นไดชัดเจน พรอมท้ังช้ีแจงใหเขาใจ 

และถือปฏิบัติ 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-3  

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

16. สาธารณสุข สุขภาพ อาชีวอนามัย

และความปลอดภัย (ตอ) 

 

 

 

- ตรวจสอบความปลอดภัยของหมอไอนํ้าประจําปและหลังจากมีการซอมบํารุง 

หมอไอนํ้าทุกครั้ง โดยวิศวกรท่ีไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร 

- จัดใหมีแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance Program)  

หมอไอนํ้าและอุปกรณ ประกอบเพ่ือใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และมีความปลอดภัย 

- โครงการไดมีการเตรียมพรอมสําหรับกรณีฉุกเฉิน โดยจัดใหมีแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน

เพ่ือเตรียมพรอมในกรณีท่ีมีภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้น พนักงานทุกคนจะสามารถปฏิบัติ 

เพ่ือลดความเส่ียงหรืออันตรายใหนอยลง จัดใหมีเสนทางอพยพ พ้ืนท่ีปลอดภัย 

และสถานท่ีเก็บอุปกรณดับเพลิง วิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน การฝกอบรมพนักงาน

เปนประจํา ระบบส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพท้ังภายในโรงงานและการติดตอองคกร

ภายนอกโรงงาน 

- ติดต้ังอุปกรณตรวจวัดตางๆ เพ่ือตรวจสอบการทํางานหมอไอนํ้า เชน ความดัน 

อุณหภูมิ อัตราไหล ระดับนํ้า เปนตน ท้ังน้ีอุปกรณตรวจวัดขางตนสามารถแสดงผล

หรือแจงเตือนไปยังหองควบคุมสวนกลางได  
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บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-3  

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

16. สาธารณสุข สุขภาพ อาชีวอนามัย

และความปลอดภัย (ตอ) 

 

 

 

• มาตรการความปลอดภัยในชวงออกแบบติดต้ังและกอนทําการเดินระบบของหมอไอนํ้า 

- เครื่องผลิตไอนํ้าและระบบเช้ือเพลิงถูกออกแบบและผลิตจากโรงงานท่ีมีประสบการณ

และมีความชํานาญดานการผลิตเครื่องผลิตไอนํ้า โดยจัดใหมีอุปกรณการทํางาน 

และอุปกรณปองกันอันตราย 

• มาตรการความปลอดภัยสําหรับการตรวจสอบประจําของหมอไอนํ้า 

- โครงการจะจัดใหมีการตรวจสอบความปลอดภัยในการทํางานของเครื่องผลิตไอนํ้า 

โดยหยุดเดินเครื่องเพ่ือตรวจสอบสภาพระบบทอนํ้าท้ังภายในและภายนอก 

• มาตรการดานพนักงานท่ีดูแลหมอไอนํ้า 

- ทีมควบคุมหมอไอนํ้าของโรงไฟฟาตองมีวิศวกรดูแลระบบท่ีเปนผูมีประสบการณ 

การทํางานและไดรับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและตองเปนผูปฏิบัติการ 

ท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรผูควบคุมหมอไอนํ้าจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

- กําหนดใหมีผูเชี่ยวชาญทํางานอยูตลอดเวลาท่ีมีการเดินระบบหมอไอนํ้า 

- กําหนดใหมีการอบรมพนักงานใหมีความเขาใจในการทําหนาท่ีเดินระบบหมอไอนํ้า 
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บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-4 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชตดิตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ - ฝุนละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 

24 ชั่วโมง 

- ฝุ น ล ะ อ อ ง ข น า ด ไ ม เ กิ น  

10 ไมครอน (PM-10) เฉล่ีย  

24 ชั่วโมง 

- ความเรว็และทิศทางลม 

ทําการวิเคราะห TSP, PM-10, ความเร็ว 

และทิศทางลม โดยใชวิธีท่ีกรมควบคุม

มลพิษยอมรับ 

- สถานีท่ี 1 สถานีตรวจวัด

อากาศหลัก 

- สถานีท่ี 2 บานสบปาด 

- สถานีท่ี 3 บานหัวฝาย 

ป ละ 2 ครั้ ง  ในระหว างการ

กอสร าง แตละสถานี ทําการ

ตรวจวัด 5 วันตอเ น่ือง  โดย

ชวงเวลาทําการตรวจวัดจะตอง

ครอบคลุมวันทํางานและวันหยุด 

กฟผ. 

2. เสียง - Leq 8 hr 

- Leq 24 hr 

- L90 

- Lmax 

International Organization for 

Standardization (ISO 1996) หรือ

วิธีการท่ีหนวยงานท่ีเกี่ยวของยอมรับ 

 

1) พ้ืนท่ีติดตามตรวจสอบระดับ

เสียง Leq 24 hr L90 และ Lmax 

จํานวน 4 สถานี  

- สถานีท่ี 1 บานหางฮุง 

- สถานีท่ี 2 บานสบปาด 

- สถานีท่ี 3 บานพัก

พนักงานหวยคิง 

- สถานีท่ี 4 บริเวณริมรั้วของ

พ้ืนท่ีโครงการฝ งท่ี ต้ังอยู

ใกลเคียงกับชุมชนมากท่ีสุด 

(ฝงใตของโรงไฟฟาใกลกับ

สวนปาแมจาง) 

- Leq 24 hr  L90 แ ล ะ  Lmax 

ตรวจวัด 7 วันตอ เ น่ือง ทุก  

6 เ ดือน ตลอดระยะ เวลา

กอสรางโครงการ 

- Leq 8 hr  ตรวจวัด 7 วันตอเน่ือง  

ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา

กอสรางโครงการ 

กฟผ. 

 



 

SBW
/RP-ENV/P04125/Final Report/RT288_บทที่ 7 แผนปฏิบัตกิารดานสิ่งแวดลอม 

หนา 7-170
 

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางท่ี 7.19-4  
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชตดิตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

2.  เสียง (ตอ)   2) พ้ืนท่ีติดตามตรวจสอบระดับ

เสียง Leq 8 hr  

- ภายในเขตพ้ืนท่ีกอสราง
โครงการ 

 กฟผ. 

3. คุณภาพน้ําผิวดิน คุณภาพน้ําผิวดิน 

− ความเปนกรดและดาง (pH) 

− คาการนําไฟฟา (EC) 

− อุณหภูมิ (Temperature) 

− สี (Color)  

− ออกซิเจนละลาย (DO) 

− บีโอดี (BOD) 

− นํ้ามันและไขมัน (Oil and 

Grease) 

− ของแข็งละลายนํ้าท้ังหมด 

(TDS) 

− ของแข็งแขวนลอยท้ังหมด 

(TSS) 

− คุณภาพน้ําผิวดิน  : ใช วิ ธีการตาม

ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอม

แหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537) และ 

วิ ธี ต า ม ม า ต ร ฐ า นข อ ง  Standard 

Methods for the Examination of 

Water and Wastewater ซ่ึงกําหนด

โดย APHA, AWWA และ WEF หรือ 

วิธีท่ีหนวยงานท่ีเกี่ยวของยอมรับ 

− คุณภาพน้ําท้ิง : ใช วิ ธีการตรวจวัด 

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการ

ระบายนํ้าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ.2560 

และตามมาตรฐานของ Standard 

− คุณภาพน้ําผิวดิน : อางเก็บนํ้า

แม จ า ง  จํ านวน  1 สถา นี   

อางเก็บนํ้าแมขาม จํ านวน  

1 สถานี อางเก็บนํ้าแมเมาะ 

จํ านวน 2 สถานี และลํานํ้ า 

แมจางจํานวน 2 สถานี รวม  

6 สถานี  

− คุณภาพน้ําท้ิง : นํ้าท้ิงท่ีผาน

ระบบบําบัดชีววิธี กอนระบาย

ลงสูอางเก็บนํ้าแมเมาะ  

− ตะกอนดินจากแหลงน้ําผิวดิน 

: อางเก็บนํ้าแมเมาะ  

− คุณภาพน้ําผิวดิน :  ปละ  

2 ครั้ง ชวงฤดูฝน 1 ครั้ง 

แ ละช ว ง ฤ ดู แล ง  1 ครั้ ง 

ตลอดระยะกอสรางโครงการ 

− คุณภาพน้ําท้ิง : เดือนละ  

1 ครั้ง ตลอดระยะกอสราง

โครงการ 

− ตะกอนดินจากแหล งน้ํ า 

ผิวดิน : ปละ 2 ครั้ ง  คือ 

ชวงฤดูฝน 1 ครั้ง และชวง 

ฤดูแลง 1 ครั้ง  

กฟผ. 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางท่ี 7.19-4  
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชตดิตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

3. คุณภาพน้ําผิวดิน (ตอ) − สังกะสี (Zn) 

− ทองแดง (Cu) 

− ตะกั่ว (Pb) 

− แมงกานีส (Mn) 

− แคดเมียม (Cd) 

− ปรอทท้ังหมด (Total Hg) 

− สารหนู (As) 

− ซัลเฟต 

Methods for the Examination of 

Water and Wastewater ซ่ึงกําหนด

โดย APHA, AWWA และ WEF หรือ 

วิธีท่ีหนวยงานท่ีเกี่ยวของยอมรับ 

− ตะกอนดิ นจากแหล งน้ํ าผิ วดิ น :  

ใชวิธีการตาม (ราง) ประกาศกรมควบคุม

มลพิษ เรื่อง เกณฑคุณภาพตะกอนดิน 

ในแหลงนํ้าผิวดิน หรือวิธีท่ีหนวยงาน 

ท่ีเกี่ยวของยอมรับ 

− ตะกอนดินจากแหลงน้ําท้ิง : ใชวิธีการ

ตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

เรื่อง การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใช

แลว พ.ศ.2548 (ลักษณะและคุณสมบัติ

ของส่ิงปฏิกูล หรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีเปน

ของเสียอันตราย) ราชกิจจานุเบกษา  

เลม 123 ตอนพิเศษ 11 ง 25 มกราคม 

2549 หรือวิธีท่ีหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

ยอมรับ 

− ตะกอนดินจากแหลงน้ําท้ิง : 

นํ้าท้ิงท่ีผานระบบบําบัดชีววิธี 

กอนระบายลงสูอ างเก็ บนํ้ า 

แมเมาะ 

− ตะกอนดินจากแหลงน้ําท้ิง : 

ปละ 2 ครั้ง คือ ชวงฤดูฝน  

1 ครั้ ง  แ ละช ว ง ฤ ดูแล ง  

1 ครั้ง 
 

 

 คุณภาพน้ําท้ิง 

− ความเปนกรดและดาง 

(pH) 

− คาการนําไฟฟา (EC) 

− อุณหภูมิ (Temperature) 

− สี (Color)  

− ออกซิเจนละลาย (DO) 

− บีโอดี (BOD) 

− คาซีโอดี (COD) 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางท่ี 7.19-4  
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชตดิตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

3. คุณภาพน้ําผิวดิน (ตอ) − นํ้ามันและไขมัน  

(Oil and Grease) 

− ของแข็งละลายนํ้าท้ังหมด 

(TDS) 

− ของแข็งแขวนลอยท้ังหมด 

(TSS) 

− สังกะสี (Zn) 

− ทองแดง (Cu) 

− ตะกั่ว (Pb) 

− แมงกานีส (Mn) 

− แคดเมียม (Cd) 

− ปรอทท้ังหมด (Total Hg) 

− สารหนู (As) 

− ซัลไฟด  

− คลอรีนอิสระ 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางท่ี 7.19-4  
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชตดิตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

3. คุณภาพน้ําผิวดิน (ตอ) ตะกอนดินจากแหลงน้ําผิวดิน  

− พีเอช (pH) 

− คาการนําไฟฟา (EC) 

− อินทรียวัตถุ (Organic 

Matter) 

− โครเมียม (Cr) 

− ปรอท (Hg) 

− ตะกั่ว (Pb) 

− สารหนู (As) 

− สังกะสี (Zn) 

− ทองแดง (Cu) 

− แมงกานีส (Mn) 

− แคดเมียม (Cd) 

− เมทิลเมอรคิวรี่  

(Methyl Mercury) 

− ซัลเฟต  

− Cation Exchange 

Capacity (CEC) 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางท่ี 7.19-4  
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชตดิตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

3. คุณภาพน้ําผิวดิน (ตอ) ตะกอนดินจากแหลงน้ําท้ิง 

− พีเอช (pH) 

− คาการนําไฟฟา (EC) 

− อินทรียวัตถุ (Organic 

Matter) 

− โครเมียม (Cr) 

− ปรอท (Hg) 

− ตะกั่ว (Pb) 

− สารหนู (As) 

− สังกะสี (Zn) 

− ทองแดง (Cu) 

− แมงกานีส (Mn) 
− แคดเมียม (Cd) 

− ซัลเฟต  

− Cation Exchange 

Capacity (CEC) 

    

 

 

 

   -   
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางท่ี 7.19-4  
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชตดิตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

4. คุณภาพน้ําใตดิน - ความเปนกรด-ดาง (pH)  

- ปริมาณมวลสารท้ังหมด 

ท่ีละลายได (Total 

Dissoled Solids) 

- ความกระดางท้ังหมด 

(Total Hardness as CaCO3)  

- เหล็ก (Fe) 

- ซัลเฟต (Sulphate) 

- คลอไรด (Cl) 

- ทองแดง (Cu)  

- แมงกานีส (Mn) 

- สังกะสี (Zn)  

- ปรอท (Hg) 

- ตะกั่ว (Pb) 

- แคดเมียม (Cd) 

- สารหนู (As) 

- โ ด ย วิ ธี ม า ต ร ฐ า น ข อ ง  Standard 

Methods for the Examination of 

Water and Wastewater ซ่ึ งกํ าหนด 

โดย APHA, AWWA และ WEF หรื อ

วิธีการท่ีหนวยงานท่ีเกี่ยวของยอมรับ 

สถานีตรวจวัด : บอนํ้าต้ืน 

จํานวน 3 สถานี 

- สถานีท่ี 1 บานขวงมวง  

- สถานีท่ี 2 บานสบปาด  

- สถานีท่ี 3 บานหวยเปด  

- ปละ 2 ครั้ง ในชวงฤดูฝน 

1 ครั้ ง  และชวงฤดูแลง  

1 ครั้ง  

กฟผ. 

 

 

     



 

SBW
/RP-ENV/P04125/Final Report/RT288_บทที่ 7 แผนปฏิบัตกิารดานสิ่งแวดลอม 

หนา 7-176
 

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางท่ี 7.19-4  
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชตดิตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

5. ทรัพยากรดิน − เน้ือดิน (Texture) 

− คาความเปนกรด-ดาง  

(Soil pH) 

− คาการนําไฟฟา (EC) 

− อินทรียวัตถุในเน้ือดิน  

(Soil Organic Matter) 

− โครเมียม (Cr) 

− ทองแดง (Cu) 

− ตะกั่ว (Pb) 

− สารหนู (As) 

− แคดเมียม (Cd) 

− ปรอท (Hg) 

− ซัลเฟต  

− Cation Exchange 

Capacity (CEC) 

ใช วิ ธีการตามประกาศคณะกรรมการ

ส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 25 (พ.ศ.

2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม

แหงชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐาน

คุณภาพดิน หรือวิ ธีการท่ีหนวยงานท่ี

เกี่ยวของยอมรับ 

เก็บตัวอยางดินท่ีระดับความลึก 

0-20 และ  20-40 เ ซน ติ เมตร 

จํานวน 4 สถานี ไดแก 

− วัดหางฮุงศรัทธาราม  

− โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลบานสบปาด  

− ขอบบอเก็บเถาถานหินดาน

ทิศใต  

− ขอบบอเก็บเถาถานหินดาน

ทิศตะวันตก  

 

ดําเนินการปละ 1 ครั้งชวง 

ฤดูแลง 

 

กฟผ. 

 

 

 

 -   -   
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หนา 7-177
 

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางท่ี 7.19-4  
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชตดิตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 
6. นิเวศวิทยาทางน้ํา 

และการประมง  

 

 

− แพลงกตอนพืชและสัตว 

− สัตวนํ้าวัยออน 

− สัตวหนาดิน 

− ปริมาณโลหะหนักในเน้ือ

ปลา   

 โครเมียม (Cr) 

 แคดเมียม (Cd) 

 ปรอท (Hg) 

 สารหนู (As) 

 ตะกั่ว (Pb) 

 ปรอทอินทรีย 

(Methyl Mercury) 

ท้ัง น้ีในการเก็บตัวอยางปลา 

ต อ ง บัน ทึกข อ มู ลช นิดปลา 

ขนาด นํ้าหนัก และอายุของ

ปลารวมดวย 

- ทําการเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช 

โดยใชวิธีตักนํ้าจากผิวนํ้า (ลึกประมาณ 

0-30 เซนติ เมตร ) จํ านวน  20 ลิตร  

เทลงมาในถุงแพลงกตอนขนาดตา  

16 ไ มครอน  ล า ง ถุ ง แพลงก ตอน 

ด านนอกด วย นํ้ า ตัวอย า ง  3  ครั้ ง  

เพ่ือรวบรวมตัวอยางท่ีคางอยู ในถุง

แพลงก ตอนลงขวด เก็ บ ตั วอย า ง  

เก็บรักษาสภาพตัวอยางโดยการเติม

นํ้ า ย า อ ร ม า ล ดี ไ ฮ ด ท่ี ป รั บ ส ภ า พ 

เปนกลาง โดยใหความเขมขนของ

ฟอรมาล ดี ไฮด ใน ตัวอย า ง เท ากับ 

รอยละ 5 โดยปริมาตร นําตัวอยางท่ีได

จะนํากลับไปวิเคราะหชนิด และตรวจ

นับปริมาณท่ีหองปฏิบัติการ 

 

− แพลงกตอนพืชและสัตว สัตว

นํ้ า วั ยอ อน  สั ตว หน า ดิ น 

จํานวน 7 สถานี ไดแก อางเก็บ

นํ้าแมจาง อางเก็บนํ้าแมขาม 

อางเก็บนํ้าแมเมาะ ทายอาง

เก็บนํ้าแมเมาะ ลํานํ้าแมจาง 

ท าย นํ้า ลํา นํ้าแมจาง และ

เขื่อนกิ่วลม  

− ปริมาณโลหะหนักในเน้ือปลา 

บริ เวณอางเก็บนํ้าแม เมาะ  

ลํ า นํ้ าแม จาง  อ างเก็ บ นํ้ า 

แมจาง อางเก็บนํ้าแมขาม 

และเขื่อนกิ่วลม  

 

ปละ 2 ครั้ง ชวงฤดูฝน 1 ครั้ง 

และชวงฤดูแลง 1 ครั้ง ตลอด

ระยะเวลากอสรางโครงการ 

กฟผ. 
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หนา 7-178
 

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางท่ี 7.19-4  
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชตดิตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

6.  นิเวศวิทยาทางน้ํา 

และการประมง (ตอ) 

 - ทําการเก็บตัวอยางแพลงกตอนสัตว

ดวยถุงลากแพลงกตอนสัตวท่ีมีขนาด

ตา 60 ไมครอน ทําการเก็บตัวอยาง

แพลงกตอนสัตวโดยใชวิธีตักนํ้าจาก 

ผิวนํ้า (ลึกประมาณ 0-30 เซนติเมตร) 

จํ า น ว น  20 ลิ ต ร  เ ท ล ง ม า ใ น ถุ ง 

แพลงก ตอนขนาดตา  60  ล า งถุ ง 

แพลงกตอนดานนอกดวยนํ้าตัวอยาง  

3 ครั้ง เพ่ือรวบรวมตัวอยางท่ีคางอยู 

ในถุงแพลงกตอนลงขวดเก็บตัวอยาง 

เก็บรักษาสภาพตัวอยางโดยการเติม

นํ้ายาฟอรมาล ดี ไฮด ท่ีปรับสภาพ 

เปนกลาง โดยใหความเขมขนของ

ฟอรมาล ดี ไฮด ใน ตัวอย า ง เท ากั บ 

รอยละ 5 โดยปริมาตรนําตัวอยางท่ีได 

จะนํากลับไปวิเคราะหชนิด และตรวจ

นับปริมาณท่ีหองปฏิบัติการ 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางท่ี 7.19-4  
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชตดิตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

6.  นิเวศวิทยาทางน้ํา 

และการประมง (ตอ) 

 - การเก็ บตั วอย างสัตว หน าดิ นด วย 

Ekman Dredge (พ้ืนท่ี 0.5 ตารางฟุต) 

ทําการเก็บตัวอย างสถานีละ 2 จุด  

(รวม 1 ตารางฟุต) นําตัวอยางท่ีตักไดใส

ตะแกรงรอนท่ีมีขนาดตา 850 ไมครอน 

เลือกเศษวัสดุท่ีไมตองการท้ิง แยกเก็บ

ส วนท่ี ร อนได ใส ขวดเก็ บตั วอย า ง  

เก็บรักษาสภาพตัวอยางดวยการเติม

นํ้ายาฟอรมาลินท่ีปรับสภาพเปนกลาง 

โดยใหความเขมขนของฟอรมาลดีไฮด 

ในตัวอยางเทากับรอยละ 5 โดยปริมาตร 

ทําการวิ เคราะหชนิดและตรวจนับ

ปริมาณสัตวหนาดินท่ีหองปฏิบัติการ 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางท่ี 7.19-4  
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชตดิตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

6.  นิเวศวิทยาทางน้ํา 

และการประมง (ตอ) 

 - ใช เ รื อขนาดกลาง ทํ าการล ากถุ ง 

แพลงกตอนแบบ Larvae Net ขนาด 

ชองตา 330 ไมครอน เสนผาศูนยกลาง

ปากถุง 45 เซนติเมตร ท่ีปากถุงติด 

Flow Meter ท่ีระดับความสูง 1/3 ของ

เสนผาศูนยกลางในแนวด่ิงเ พ่ื อวัด

ปริมาตรนํ้า ท่ีผ านถุ งลาก ลากเก็บ

ตัวอยางสัตวนํ้าวัยออนในแนวระนาบ

บริเวณผิวหนานํ้าตํ่าจากระดับผิวนํ้า

ประมาณ 50 เซนติเมตร เปนเวลา

ประมาณ 10 นาที เก็บรักษาสภาพ

ตัวอยางดวยการเติมนํ้ายาฟอรมาลิน 

ท่ีปรับสภาพเปนกลาง โดยใหความ

เขมขนของฟอรมาลดีไฮดในตัวอยาง

เท ากั บร อยละ  10  โดยปริ ม าตร  

นํ ากลับไปวิ เคราะหและตรวจนับ

ปริมาณท่ีหองปฏิบัติการ 
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หนา 7-181
 

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางท่ี 7.19-4  
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชตดิตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

6.  นิเวศวิทยาทางน้ํา 

และการประมง (ตอ) 

 - การวิเคราะหโลหะหนักในเน้ือปลา 

ด วย วิ ธีการตามมาตรฐาน AOAC 

Standard Method ป  ค . ศ .  2 0 0 0 

โดยใชแห ตาขาย และเบ็ดเปนเครื่องมือ

ในการรวบรวมตัวอยางปลา สําหรับ

ตัวอยางปลาท่ีได ในแตละครั้งให ทํา 

การสุ มชนิดละ 1-3 ตัว ขึ้ นอยู กั บ 

จํานวนปลาตอชนิดท่ีจับได เพ่ือเปน

ตัวแทนของปลาท่ีจับไดในแตละชนิด 

ในการวิเคราะหโลหะหนักในเน้ือปลา 

โดยการวิ เคราะห ดํ าเ นินการตาม 

วิธีการยอยแบบเปยก (Wet Digestion)  

แลววัดปริมาณความเขมขนของโลหะ

หนักด วย เครื่ อง Atomic Absorption 

Spectrophotometer 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางท่ี 7.19-4  
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชตดิตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

7. คมนาคม - ชนิด และปริมาณ

ยานพาหนะ 

 

- จดบันทึกปริมาณจราจร โดยแยก

ประเภทของยานพาหนะและเสนทาง

การขนสง  

 

- ทางหลวงหมายเลข 1348 

บริเวณบานเวียงสวรรค  

- เสนทางเขาสู กฟผ.แมเมาะ 

- จดบันทึกปริ มาณจราจร  

ทุ ก  6  เ ดื อน  เป น เ ว ล า  

3 วันตอเน่ือง ครอบคลุม วัน

ทํางาน 2 วัน และวันหยุด  

1 วัน 

กฟผ. 

 - จํานวนอุ บั ติ เหตุ สาเหตุ 

ของอุ บั ติ เหตุ และระดับ

ความรุนแรง  

- บันทึกจํานวนอุบัติเหตุ โดยระบุสาเหตุ

และความรุนแรง 

- ทางหลวงหมายเลข 1348 

บริเวณบานเวียงสวรรค  

- เสนทางเขาสู กฟผ.แมเมาะ 

- จดบันทึกอุบัติเหตุ สาเหตุ

ของอุบัติเหตุ และระดับความ

รุนแรง ทุกเดือน 

- เปรียบเทียบปริมาณจราจร

และสาเหตุของอุ บั ติ เหตุ   

ทุก 6 เดือน 

กฟผ. 

 - ส ภ า พ ถ น น ท่ี ชํ า รุ ด อั น

เน่ืองมาจากกิจกรรมของ

โครงการ 

- บันทึกขอมูลการซอมแซมถนนท่ีชํารุด 

ซ่ึงดําเนินการโดย กฟผ.แมเมาะ 

- ทางหลวงหมายเลข 1348 

บริเวณบานเวียงสวรรค  

- เสนทางเขาสู กฟผ.แมเมาะ 

- จดบันทึกขอมูลการซอมแซม

ถนนท่ีชํารุด ซ่ึงดําเนินการ

โดย กฟผ. แมเมาะ ทุก 6 เดือน 

กฟผ. 

8. การจัดการกากของเสีย - ปริมาณและการจัดการขยะ

มูลฝอย บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง 

- ปริมาณและการจัดการ 

เศษวัสดุอุปกรณท่ีเกิดจาก

กิจกรรมการกอสราง 

- จดบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยจากท่ี

รวบรวมไดในบริเวณพ้ืนท่ีกอสราง  

- ตรวจสอบการจัดเก็บเศษวัสดุ อุปกรณ

ท่ีเกิดจากกิจกรรมการกอสรางใหเปน

ระเบียบเรียบรอย 

- พ้ืนท่ีกอสรางโครงการ 

 

- ตร วจสอบปริ ม าณแ ล ะ 

การจั ดการขยะ มู ลฝอย 

บริเวณพ้ืนท่ีกอสรางทุกวัน 

- ตรวจสอบการจัดเก็บเศษวัสดุ 

อุปกรณท่ีเกิดจากกิจกรรม

การกอสรางทุกวัน 

กฟผ. 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางท่ี 7.19-4  
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชตดิตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

9. เศรษฐกิจ สังคม และการมี

สวนรวมของประชาชน 

- ประชากร 

- การต้ังถิ่นฐานและการถือ

ครองท่ีดิน 

- การประกอบอาชีพ 

- รายได-รายจาย 

- การบริการสาธารณะ 

สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 

- ความสัมพันธและความ

ใกลชิดในชุมชน 

- สภาพความเปนอยูปจจุบัน

และความพึงพอใจ 

- ขอวิตกกังวลและผลกระทบ

ท่ีไดรับ 

- การรับรูและความคิดเห็น

ตอโครงการ 

- สํารวจสภาพเศรษฐกิจ - สังคมและ

ความคิด เ ห็น โดย สัมภาษณด วย

แบบสอบถามตามกลุมเปาหมาย 

กลุมผูนําชุมชน 

o  ผู นําท้ังท่ีเปนทางการและไม เปน

ทางการในพ้ืนท่ีศึกษาทุกหมูบาน

ดวยวิ ธีแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) เน่ืองจากเปนการคัดเลือก

กลุมตัวอยางท่ีเจาะจงไปในกลุม 

ของผู นํ าชุมชน และหน วยงาน

ราชการในพ้ืนท่ี ไดแก นายอําเภอ 

สาธารณสุขอําเภอ นายกเทศมนตรี 

นายกองคการบริหารสวนตําบล  

เปนตน 

หมูบานที่อยูใน 5 ตําบลของ

อําเภอแมเมาะ 

- ปละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลากอสราง 

กฟผ. 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางท่ี 7.19-4  
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชตดิตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

9.  เศรษฐกิจ สังคม และการมี

สวนรวมของประชาชน 

(ตอ) 

 กลุมครัวเรือน 

o ใชการสุมแบบอาศัยความนาจะ

เ ป น  ( Probability Sampling) 

ครอบคลุมตามขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา

ท่ีกําหนด ไดแก หมูบานท่ีอยูใน  

5 ตําบลของอําเภอแมเมาะ 

o  กําหนดขนาดตัวอยาง ท่ีระดับ

ความเช่ือม่ัน 95% และคาความ

คลาดเคล่ือน 5%  

o  ให ช ว งของการ สุ ม  (Random 

Interval) กระจายอยาง ท่ัวถึ ง

ตามจํานวนครัวเรือนของแตละ

หมูบานในพ้ืนท่ีศึกษา 
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หนา 7-185
 

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางท่ี 7.19-4  
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชตดิตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

9.  เศรษฐกิจ สังคม และการมี

สวนรวมของประชาชน 

(ตอ) 

 - จั ดทํ าฐานข อมูลสั งคม เศรษฐกิ จ 

ของชุมชนอยางเปนระบบ โดยใชขอมูล

จากการสํารวจเศรษฐกิจ-สังคมและ 

ความคิดเห็น ซ่ึงดําเนินการตลอดระยะ

กอสราง โดยเลือกเฉพาะบางตัวแปร 

มาจัดทําฐานขอมูล ไดแก ประชากร 

ลักษณะชุมชน ความสัมพันธ และ 

ความใกลชิดภายในชุมชน อาชีพ รายได-

รายจาย ขอ วิตกกั งวล และความ

คิดเห็นตอโครงการ 
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หนา 7-186
 

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางท่ี 7.19-4  
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชตดิตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

10. สาธารณสุข สุขภาพ  

อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัยทัศนียภาพ 

สาธารณสุขและสุขภาพ 

มาตรการสําหรับชุมชน 

รอบโรงไฟฟา 

- รวบรวมขอมูลทุติยภูมิดาน

จํ านวนผู ป วย โรค ท่ั ว ไป 

และโรคระบบทางเดินหายใจ 

ท่ี เ ข า รั บ ก า ร รั ก ษ า ใ น

โรงพยาบาล (ท้ังผูปวยนอก

และผูปวยใน รวมถึงผูปวย

ฉุกเฉิน)  

- การตรวจ วั ดปรอทและ 

สารหนู ในพืชผัก 

- การตรวจ วั ดปรอทและ 

สารหนู ในเน้ือวัว 

 

 

- ก า ร ต ร ว จ วั ด ภ า ว ะ สุ ข ภ า พ ข อ ง

ประชาชนใชวิธีการรวบรวมขอมูล 

- การตร วจ วั ดปรอทและส า ร ห นู   

ในพืชผัก โดยการเก็บตัวอยางผัก 

ท่ีขึ้ นในพ้ืนท่ีและประชาชนนํามา

บริโภค สถานีละ 3 ตัวอยาง และนํามา

ตรวจปรอทและสารหนูในพืชดวย 

วิ ธี  AOAC Official Method 971.21 

(version 2012) ห รื อ วิ ธี ก า ร ท่ี

หนวยงานท่ีเกี่ยวของยอมรับ 

- การตรวจวัดปรอทและสารหนูใน 

เน้ือวัว โดยการเก็บตัวอยางเน้ือวัว 

ในตลาดหนาอําเภอแมเมาะ จํานวน  

3 ตัวอยาง และนํามาตรวจปรอท 

และสารหนูในเน้ือวัวดวยวิธี AOAC 

Officia Method 971.21 (version 

2012) ห รื อ วิ ธี ก า ร ท่ี ห น ว ย ง า น ท่ี

เกีย่วของยอมรับ 

- ตรวจวัดภาวะสุขภาพของ

ประชาชน จํานวน 3 แหง คือ 

o โรงพยาบาลแมเมาะ 

o สํานักงานสาธารณสุข

อําเภอแมเมาะ 

o ศูนยเฝาระวังเวชศาสตร

ส่ิงแวดลอมแมเมาะ 

- ตรวจวัดปรอทและสารหนูใน

พืชผัก จาก 2 แหง คือ  

o วัดหางฮุงศรัทธาราม  

o บริเวณโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล

บานสบปาด 

- ตรวจวัดปรอทและสารหนู 

ในเน้ือวัว จํานวน 1 แหง คือ 

o ตลาดหนาอําเภอ 

แมเมาะ 

- รวบรวมข อ มู ลผลการ

ตรวจวั ดภาวะสุ ขภาพ 

ของประชาชนทุกเดือน 

และจัดทํารายงานสรุ ป 

ทุก 6 เดือน 

- การตรวจวัดปรอทและ 

สารหนู  ในพืชผัก ปละ  

1 ครั้ง ในชวงฤดูแลง 

- ก า ร ต ร ว จ วั ด ป ร อ ท 

และสารหนู  ในเ น้ื อ วั ว  

ปละ 1 ครั้ง ในชวงฤดูแลง 

กฟผ. 

      



 

SBW
/RP-ENV/P04125/Final Report/RT288_บทที่ 7 แผนปฏิบัตกิารดานสิ่งแวดลอม 

หนา 7-187
 

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางท่ี 7.19-4  
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชตดิตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

10. สาธารณสุข สุขภาพ  

อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย (ตอ) 

มาตรการสําหรับคนงานกอสราง

โครงการและพนักงานในโรงไฟฟา 

- สถิติขอมูลการเจ็บปวยดวย

โรคท่ัวไป และโรคระบบ

ทางเดินหายใจของคนงาน

ก อ ส ร า ง แ ล ะ พ นั ก ง า น

โรงไฟฟา 

- การตรวจสุขภาพใหพนักงาน

และคนงานกอสราง 

- ตรวจสุขภาพพิเศษใหกับ

พนักงานท่ีปฏิบัติงานเส่ียง  

- ประเมินปญหาดานสุขภาพ 

- - สถานพยาบาล กฟผ. 

แมเมาะ 

 

- บันทึกขอมูลการเจ็บปวย

ทุ ก เ ดื อ น  แ ล ะ จั ด ทํ า

รายงานสรุป ทุก 6 เดือน 

- ตรวจสุขภาพประจําปและ

ตรวจสุขภาพพิเศษ อยาง

นอยปละ 1 ครั้ง 

กฟผ. 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางท่ี 7.19-4  
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชตดิตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

10. สาธารณสุข สุขภาพ  

อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย (ตอ) 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

มาตรการสําหรับคนงานกอสราง

โครงการและพนักงานในโรงไฟฟา 

- สถิติขอมูลอุบัติเหตุระหวาง

การปฏิบัติงานของคนงาน

ก อ ส ร า ง แ ล ะ พ นั ก ง า น

โรงไฟฟา 

- การปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน 

(ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตาง )ๆ 

- - สถานพยาบาล กฟผ.แมเมาะ 

 

- บันทึกอุบัติเหตุทุกครั้งท่ี

เกิดอุบัติเหตุและจัดทํา

รายงานสรุปทุก 6 เดือน 

กฟผ. 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-5 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

ในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

การตรวจวัดคุณภาพอากาศใน

บรรยากาศโดยท่ัวไปแบบตอเนื่อง 

- SO2 เฉล่ีย 1 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 

และ 1 ป 

- NO2 เฉล่ีย 1 ชั่วโมง และ 1 ป 

- TSP เฉล่ีย 24 ชั่วโมง และ 1 ป 

- PM-10 เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง  

และ 1 ป 

- ความเร็วลม  

- ทิศทางลม 

- ทําการวิเคราะห SO2 NO2 TSP PM-10 

ความเร็วและทิศทางลม โดยใชวิธี ท่ี 

กรมควบคุมมลพิษยอมรับ 

- ตรวจสอบความถูกตองของการตรวจวัด

ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

ถาวร โดยดําเนินการตรวจวัด SO2 NO2  

TSP PM-10 ความเร็วและทิศทางลม  

เพ่ือเปนการยืนยันวาขอมูลการตรวจวัด

ท่ีไดจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ถาวรมีความถูกตองแมนยํา  

- ตรวจวัด SO2 NO2 TSP ทิศทาง

และความเร็วลม ท่ีสถานีตรวจวัด

คุณภาพอากาศถาวรของโรงไฟฟา

แมเมาะ 11 สถานี ไดแก ศูนย

ราชการแม เมาะ บานหัวฝาย  

บานหวยคิง บานแมจาง สถานี

ตรวจวัดอากาศหลัก ประตูผา 

บานใหมรัตนโกสินทรบานเสด็จ  

บานสบเมาะ บานสบปาด และ 

บานทาสี  

- ตรวจวัด PM-10 ท่ีสถานีตรวจวัด

คุ ณ ภ า พ อ า ก า ศ ถ า ว ร ข อ ง

โรงไฟฟาแมเมาะ 4 สถานี ไดแก 

ศูนยราชการแมเมาะ บานหัวฝาย 

สถานีตรวจวัดอากาศหลัก และ 

บานสบปาด  

- สถานีตรวจวัด คุณภาพ

อากาศถาวร  :  ทําการ

ตรวจวัดตอ เ น่ืองตลอด 

ท้ังป 

- ดํ า เ นิ นก า รตร ว จ ส อ บ

ความถูกตองการทํางาน

ของสถานีตรวจวัดคุณภาพ

อากาศถาวร อยางนอย 

ปละ 1 ครั้ง 

กฟผ. 
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หนา 7-190
 

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-5  

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

การตรวจวัดคุณภาพอากาศใน

บรรยากาศโดยท่ัวไปแบบครั้งคราว 

- ปรอทในฝุน 

- สารหนูในฝุน 

- PM-2.5 เฉล่ีย 24 ชั่วโมง 

- ปรอทในฝุน ใชวิธี US EPA Chapter IO-5 

Sampling and Analysis for Atmospheric 

Mercury มี หน ว ย เ ป น  มิ ล ลิ ก รั ม ต อ 

ลูกบาศกเมตร 

- สารหนูในฝุน ใชวิธี US EPA Chaper IO-

3 Chemical Species Analysis of Filter-

Collected Suspended Particulate Matter 

มีหนวยเปน มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 

- ทําการ วิ เคราะห  PM-2.5 โดยใช วิ ธี ท่ี 

กรมควบคุมมลพิษยอมรับ 

ปรอทในฝุน / สารหนูในฝุน 

- สถานีท่ี 1 สถานีตรวจวัด 

อากาศหลัก 

- สถานีท่ี 2 วัดหางฮุงศรัทธาราม 

- สถานีท่ี 3 โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลสบปาด 

PM-2.5 เฉล่ีย 24 ชั่วโมง 

- สถานีท่ี 1 สถานีบานหัวฝาย 

- สถานีท่ี 2 โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลสบปาด 

- สถานีท่ี 3 สถานีศูนยราชการ 

แมเมาะ 

- ป ละ  2  ครั้ ง  ช ว ง เวลา

เ ดี ย วกั บก า ร ตร ว จ วั ด

คุณภาพอากาศจากปลอง

ของโรงไฟฟา 

กฟผ. 
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หนา 7-191
 

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-5  

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ (ตอ) 

 

คุณภาพอากาศจากปลองของ

โรงไฟฟาแมเมาะ 

การตรวจวัดคุณภาพอากาศจาก

ปลองอยางตอเนื่อง 

(ก) โครงการขยายกํ า ลั งผ ลิต

โรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟา  

แมเมาะ เครื่องท่ี 4-7 

- SO2 

- NOx 

- O2 

- อัตราการไหล (Flow Rate)  

- อุณหภูมิของกาซรอน 

ท่ีระบายออกทาง 

ปลองระบายกาซรอน 

- ฝุนละออง (PM)  

- ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองอยาง

ตอเน่ือง (CEMS) โดยตรวจวัด SO2 NOX O2 

Flow Rate และอุณหภูมิของกาซรอนท่ีระบาย

ออกทางปลองระบายกาซรอน โดยทําการ

ตรวจวัดอยางตอเน่ืองตลอดเวลาท่ีโรงไฟฟา

ดําเนินการผลิตไฟฟา ด วยวิ ธี ท่ีองคการ 

พิ ทั กษ ส่ิ งแวดล อมแห งสหรั ฐอเมริ กา  

(U.S. EPA) กําหนด หรือตามประกาศกระทรวง

อุ ตสาหกรรม เรื่ อง กํ าหนดให โรงงาน

อุตสาหกรรมประเภทตางๆ ตอง ติด ต้ั ง

เครื่องมือหรืออุปกรณ พิเศษเพ่ือตรวจสอบ

คุณภาพอากาศจากปลองแบบอัตโนมัติ 

พ.ศ.2544 

- ปลองระบายกาซรอนของโรงไฟฟา - ระบบ CEMS และ PM-CEMS 

ตรวจ วัดอย า งต อ เ น่ือง

ตลอดเวลาท่ีดําเนินการ

ผลิตไฟฟา  

- ดํ า เ นิ น ก า ร ตรวจสอบ

ความถูกตองการทํางาน 

ข อ ง ร ะ บ บ  CEMS แ ล ะ 

PM-CEMS อยางนอยปละ  

1 ครั้ง 

กฟผ. 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-5  

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ (ตอ) 

 

 - ระบบตรวจวัดฝุนละอองจากปลองอยาง

ต อ เ น่ื อง (PM-CEMS) โดยตรวจวัดด วย 

ระบบตรวจวัดคาความทึบแสงอยางตอเน่ือง

ซ่ึงความทึบแสงสามารถนํามาหาปริมาณ 

ฝุนละอองในปลองโรงไฟฟาได หรือใชเทคนิค 

การตรวจวัดอื่นท่ีดีกวาหรือเทียบเทา ตามท่ี

องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา 

(U.S. EPA) กําหนด 

- ตรวจสอบความถูกตองของการทํ างาน 

ระบบ CEMS เพ่ือเปนการยืนยันวาขอมูล 

การตรวจวัดท่ีไดจาก CEMS มีความถูกตอง

แม นยํ า โดยวิ ธี  Relative Accuracy Test 

Audit (RATA) ตามข อกํ าหนดของ U.S.  

EPA ใน  40  CFR Part 60  Appendix B  

และ Appendix F แบงการดําเนินการเปน  

2 สวน ดังน้ี  
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-5  

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ (ตอ) 

 

 1.  System Audit เปนการตรวจสอบ

ความถูกตองการทํางานของ CEMS 

ดวยการประเมินความสามารถในเชิง

คุณภาพ  (Qualitative Evaluation) 

ในลักษณะการทบทวน (Review) และ

ตรวจสอบเกี่ยวกับสถานภาพ (Status) 

การทํางานของ CEMS 

2. Performance Audit เปนการตรวจสอบ

ความถูกตองการทํางานของ CEMS 

ดวยการประเมินความสามารถการ

ทํางานในเชิงปริมาณ (Quantitative 

Evaluation) ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ถู ก

ตองการตรวจวัด SO2  NOx  O2 และ 

Flow Rate โดยวิธี Relative Accuracy 

Test Audit (RATA) ซ่ึ ง ใ ช ห ลั ก ก า ร 

อานคา SO2  NOx  O2 และ Flow Rate 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-5  

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ (ตอ) 

 

 จาก CEMS เปรียบเทียบกับคาตรวจวัด 

โดยวิธีอางอิงมาตรฐานในเวลาเดียวกัน 

จากน้ันนําคาท่ีไดมาคํานวณหาคา Relative 

Accuracy และนําผลท่ีไดไปเปรียบเทียบ

กับเกณฑกําหนดการตรวจสอบความ

ถูกตอง 

- ตรวจสอบความถูกตองของการทํางาน

ระบบ PM-CEMSเพ่ือเปนการยืนยันวา

ขอมูลการตรวจวัดท่ีไดจาก PM-CEMS 

มีความถูกตองแมนยํา โดยวิธีท่ีกําหนด 

ใ น  Performance Specification 1 1 

(PS11) ตามขอกําหนดของ U.S. EPA ใน 

4 0  CER Part 6 0  Appendix B แ ล ะ 

Appendix F 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-5  

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ (ตอ) (ข) โรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องท่ี 8-13 

- SO2 

- NOx 

- O2 

- อัตราการไหล (Flow Rate)  

- อุ ณหภู มิ ของก า ซร อน 

ท่ี ระบายออกทางปลอง

ระบายกาซรอน 

เครื่ อ งตรวจ วัดอย า งต อ เ น่ือง  (CEMS) 

โดยตรวจวัด SO2 NOX O2 Flow Rate และ

อุณหภูมิของกาซรอนท่ีระบายออกทาง

ปลองระบายกาซรอน โดยทําการตรวจวัด

อย า งต อ เ น่ื อ งตลอด เวลา ท่ี โ ร ง ไฟฟ า

ดําเนินการผลิตไฟฟาดวยวิ ธี ท่ีองคการ 

พิ ทั กษ ส่ิ งแวดล อมแห งสหรั ฐอเมริ กา 

(U.S. EPA) กําหนด หรือตามประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เรื่ อง กํ าหนดให โ ร งงาน

อุตสาหกรรมประเภทตางๆ ตองติดต้ัง

เครื่องมือหรืออุปกรณ พิเศษเพ่ือตรวจสอบ

คุณภาพอากาศจากปลองแบบอัตโนมัติ 

พ.ศ.2544 

- ปลองระบายกาซรอนของโรงไฟฟา

แมเมาะ เครื่องท่ี 8-13 

 

- ร ะ บ บ  CEMS ต ร ว จ วั ด

อยางตอเน่ืองตลอดเวลา 

ท่ีดําเนินการผลิตไฟฟา  

- ดํ า เ นิ นก า รตร ว จ ส อ บ

ความถูกตองการทํางานของ

ระบบ CEMS อยางนอย 

ปละ 1 ครั้ง  

กฟผ. 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-5  

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ (ตอ)  - ตรวจสอบความถูกตองของการทํางานระบบ 

CEMS เพ่ือเปนการยื นยั นว าข อมูลการ

ตรวจวัดท่ีไดจาก CEMS มีความถูกตอง

แม นยํ า โดยวิ ธี  Relative Accuracy Test 

Audit (RATA) ตามขอกําหนดของ U.S. EPA 

ใน 40  CFR Part 60  Appendix B และ 

Appendix F แบงการดําเนินการเปน 2 สวน 

ดังน้ี 

1. System Audit เ ป นก า ร ต ร ว จ ส อ บ

ความถูกตองการทํางานของ CEMS ดวย

การประเมินความสามารถในเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Evaluation) ในลั กษณะ 

การทบทวน (Review) และตรวจสอบ

เกี่ยวกับสถานภาพ (Status) การทํางาน

ของ CEMS  

-    

 

 

 

 

     



 

SBW
/RP-ENV/P04125/Final Report/RT288_บทที่ 7 แผนปฏิบัตกิารดานสิ่งแวดลอม 

หนา 7-197
 

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-5  

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ (ตอ)  2. Performance Audit เ ป น ก า ร

ตรวจสอบความถูกตองการทํางาน

ข อ ง  CEMS ด ว ย ก า ร ป ร ะ เ มิ น

ความสามารถการทํางานในเชิงปริมาณ 

(Quantitative Evaluation) ตรวจสอบ

ความถูกตองการตรวจวัด SO2 NOX 

O2 และ Flow Rate โดยวิธี Relative 

Accuracy Test Audit (RATA)  

ซ่ึ ง ใ ช ห ลั กก า รอ า นค า  SO2 NOx  

O2  แ ล ะ  Flow Rate จ า ก  CEMS 

เปรียบเทียบกับค าตรวจวัดโดยวิ ธี

อางอิงมาตรฐานในเวลาเดียวกัน จากน้ัน

นําคาท่ีไดมาคํานวณหาคา Relative 

Accuracy แ ล ะ นํ า ผ ล ท่ี ไ ด ไ ป

เปรียบเทียบกับเกณฑกํ าหนดการ

ตรวจสอบความถูกตอง 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-5  

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ (ตอ) การตรวจวัดคุณภาพอากาศจาก

ปลองแบบครั้งคราว 

-  NOX 

-  SO2 

-  ฝุนละออง (PM)  

-  O2 

-  ปรอท 

-  สารหนู 

-  บันทึกกําลังการผลิตในชวงท่ีมี

การตรวจวัด 

- NOX ใชวิธี U.S. EPA Method 7/7E 

- SO2 ใชวิธี U.S. EPA Method 6/6C 

- ฝุนละออง (PM) ใชวิธี U.S. EPA Method 5 

- O2 ใชวิธี U.S. EPA Method 3A 

- ปรอท ใชวิธี U.S. EPA Method 29  

- สารหนู ใชวิธี U.S. EPA Method 29 

- ปลองระบายกาซรอนของโครงการ

และโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องท่ี 8-13 

 

- ปละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) กฟผ. 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจวัดปรอทและสารหนูในถาน

หิ น แ ล ะ วั ต ถุ พ ล อ ย ไ ด จ า ก

กระบวนการผลิต ไดแก เถาหนัก

เถาลอย และยิปซัม 

- ปรอท 

- สารหนู 

- ป ริ ม า ณ ป ร อ ท ใ น ถ า น หิ น  เ ถ า ห นั ก 

เถาลอย และยิปซัม ท่ีเกิดจากกระบวน 

การผลิตไฟฟาในครั้งเดียวกันของโครงการ 

วิเคราะหดวยวิธีการ U.S. EPA 7471 B หรือ 

LEACHATE EXTRACTION & COLD VAPOR 

ATOMIC ABSORBTION SPECTROMETRIC 

METHOD (3112-B) หรือวิธีการท่ีหนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของยอมรับ 

- ถานหิน เถาหนัก เถาลอย และ

ยิปซัม ในโครงการ  

- ปละ 2 ครั้ง ชวงเวลาเดียวกับ

การตรวจวัดคุณภาพอากาศ

จากปลองของโรงไฟฟา 

กฟผ. 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-5  

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ (ตอ)  -  ปริ มาณสารห นู ในถ า น หิ น  เ ถ า ห นั ก  

เถาลอย และยิปซัม ท่ีเกิดจากกระบวนการ

ผลิตไฟฟ าในครั้ งเดียวกันของโครงการ 

วิเคราะหดวยวิธีการ U.S. EPA 3050 B หรือ

วิเคราะหท่ีหนวยงานท่ีเกี่ยวของยอมรับ 

   

2. เสียง - Leq 8 hr  

- Leq 24 hr   

- L90 

- Lmax 

- แผนท่ีเสนระดับเสียง  

(Noise Contour Map) 

- International Organization for 

Standardization (ISO 1996) หรือวิธีการ

ท่ีหนวยงานท่ีเกี่ยวของยอมรับ 

(1) พ้ืนท่ีติดตามตรวจสอบระดับ

เ สี ย ง  Leq 24 hr  L90 และ  Lmax 

จํานวน 4 สถานี  

- สถานีท่ี 1 บานหางฮุง 

- สถานีท่ี 2 บานสบปาด 

- สถานีท่ี 3 บานพักพนักงาน

หวยคิง 

- สถานีท่ี 4 บริเวณริมรั้วของ

พ้ืน ท่ี โ คร งการฝ ง ท่ี ต้ั ง อ ยู

ใกลเคียงกับชุมชนมากท่ีสุด 

(ฝงใตของโรงไฟฟาใกลกับ 

สวนปาแมจาง) 

-  Leq 24 hr L90 และ Lmax ตรวจวัด 

7 วันตอเน่ือง ทุก 6 เดือน 

-  Leq 8  hr ต ร ว จ วั ด  7  วั น

ตอเน่ือง ทุก 6 เดือน 

-  จัดทําแผนท่ีเสนระดับเสียง 

(Noise Contour Map) 2 ป 

ตอครั้ง 

กฟผ. 
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หนา 7-200
 

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-5  

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

2.  เสียง (ตอ)   2)  พ้ืนท่ีติดตามตรวจสอบระดับ

เสียง Leq 8 hr   

- บริเวณหอง Control Room 

ของโรงไฟฟาเครื่องท่ี 8-13 

แ ล ะ โ ร ง ไ ฟ ฟ า ท ด แ ท น

โรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องท่ี 4-7 

3) พ้ืนท่ีจัดทําแผนท่ีเสนระดับเสียง 

(Noise Contour Map) 

- บริเวณภายในเขตรั้วโรงไฟฟา

แมเมาะเครื่องท่ี 8-13 และ

โรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟา 

แมเมาะ เครื่องท่ี 4-7 
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หนา 7-201
 

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-5  

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

3. คุณภาพน้ําผิวดิน คุณภาพน้ําผิวดิน 

− ความเปนกรดและดาง (pH) 

− คาการนําไฟฟา (EC) 

− อุณหภูมิ (Temperature) 

− สี (Color)  

− ออกซิเจนละลาย (DO) 

− บีโอดี (BOD) 

− นํ้ามันและไขมัน (Oil and 

Grease) 

− ของแข็งละลายนํ้าท้ังหมด (TDS) 

− ของแข็งแขวนลอยท้ังหมด 

(TSS) 

− สังกะสี (Zn) 

− ทองแดง (Cu) 

− ตะกั่ว (Pb) 

− แมงกานีส (Mn) 

− แคดเมียม (Cd) 

− คุณภาพน้ํ าผิ วดิน  : ใช วิ ธีการตาม

ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอม

แห งชาติ  ฉบับท่ี  8 (พ.ศ.2537) และ 

วิ ธี ต า ม ม า ต ร ฐ า น ข อ ง  Standard 

Methods for the Examination of 

Water and Wastewater ซ่ึ ง กํ า ห นด

โดย APHA, AWWA และ WEF หรือวิธี 

ท่ีหนวยงานท่ีเกี่ยวของยอมรับ 

− คุณภาพน้ําท้ิง : ใชวิธีการตรวจวัดตาม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 

กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้า

ท้ิงจากโรงงาน พ.ศ.2560 และตาม

มาตรฐานของ  Standard Methods  

for the Examination of Water and 

Wastewater ซ่ึ ง กํ าหนดโดย  APHA, 

AWWAและ WEF หรือ วิธีท่ีหนวยงานท่ี

เกี่ยวของยอมรับ 

− คุณภาพน้ําผิวดิน : อางเก็บนํ้า

แมจาง จํานวน 1 สถานี อางเก็บ

นํ้ าแม ขาม จํ านวน 1 สถานี   

อ าง เก็ บ นํ้ าแม เมาะ จํ านวน  

2 สถานี และลํานํ้าแมจาง จํานวน  

2 สถานี รวม 6 สถานี  

− คุณภาพน้ํ าท้ิ ง : นํ้ าท้ิง ท่ีผ าน

ระบบบําบัดชีววิธี กอนระบายลงสู

อางเก็บนํ้าแมเมาะ  

− ตะกอนดินจากแหลงน้ําผิวดิน : 

อางเก็บนํ้าแมเมาะ  

− ตะกอนดินจากแหล งน้ํ าท้ิ ง :  

นํ้าท้ิงท่ีผานระบบบําบัดชีววิ ธี  

กอนระบายลงสูอางเก็บนํ้าแมเมาะ 

− คุณภาพน้ําผิวดิน : ปละ 

2 ครั้ง คือ ชวงฤดูฝน 1 ครั้ง 

และชวงฤดูแลง 1 ครั้ง  

− คุณภาพน้ําท้ิง :  เดือนละ 

1 ครั้ ง  ยกเวนไตรฮาโล

มีเทน ปละ 2 ครั้ง 

− ตะกอนดินจากแหลงน้ํา

ผิวดิน : ปละ 2 ครั้ง คือ 

ชวงฤดูฝน 1 ครั้ง และชวง

ฤดูแลง 1 ครั้ง  

− ตะกอนดินจากแหลงน้ํา

ท้ิ ง  : ป ล ะ  2 ครั้ ง  คื อ 

ช วงฤ ดูฝน 1 ครั้ ง  และ 

ชวงฤดูแลง 1 ครั้ง 

กฟผ. 
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หนา 7-202
 

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-5  

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

3. คุณภาพน้ําผิวดิน (ตอ) − ปรอทท้ังหมด (Total Hg) 

− สารหนู (As) 

− ซัลเฟต 

− ตะกอนดิ นจากแหล งน้ํ า ผิ วดิ น  :  

ใชวิธีการตาม (ราง) ประกาศกรมควบคุม

มลพิษ เรื่อง เกณฑคุณภาพตะกอนดิน 

   

 คุณภาพน้ําท้ิง 

− ความเปนกรดและดาง (pH) 

− คาการนําไฟฟา (EC) 

− อุณหภูมิ (Temperature) 

− สี (Color)  

− ออกซิเจนละลาย (DO) 

− บีโอดี (BOD) 

− คาซีโอดี (COD) 

− นํ้ามันและไขมัน (Oil and 

Grease) 

− ของแข็งละลายนํ้าท้ังหมด (TDS) 

− ของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (TSS) 

− สังกะสี (Zn) 

− ทองแดง (Cu) 

ในแหลงนํ้าผิวดิน หรือวิธี ท่ีหนวยงาน 

ท่ีเกี่ยวของยอมรับ 

− ตะกอนดินจากแหลงน้ําท้ิง : ใชวิธีการ 

ตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง  

การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว 

พ.ศ.2548 (ลักษณะและคุณสมบัติของ 

ส่ิ งปฏิกูล หรือวัสดุ ท่ี ไม ใชแล วท่ี เป น 

ของเสียอันตราย) ราชกิจจานุเบกษา  

เลม 123 ตอนพิเศษ 11 ง 25 มกราคม 

2549 หรือวิ ธี ท่ีหนวยงานท่ี เกี่ยวของ

ยอมรับ 

   

 

 

 

     



 

SBW
/RP-ENV/P04125/Final Report/RT288_บทที่ 7 แผนปฏิบัตกิารดานสิ่งแวดลอม 

หนา 7-203
 

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-5  

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

3. คุณภาพน้ําผิวดิน (ตอ) − ตะกั่ว (Pb) 

− แมงกานีส (Mn) 

− แคดเมียม (Cd) 

− ปรอทท้ังหมด (Total Hg) 

− สารหนู (As) 

− ซัลไฟด  

− คลอรีนอิสระ 

− ไตรฮาโลมีเทน 

ตะกอนดินจากแหลงน้ําผิวดิน  

− พีเอช (pH) 

− คาการนําไฟฟา (EC) 

− อินทรียวัตถุ (Organic Matter) 

− โครเมียม (Cr) 

− ปรอท (Hg) 

− ตะกั่ว (Pb) 

− สารหนู (As) 
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หนา 7-204
 

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-5  

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

3. คุณภาพน้ําผิวดิน (ตอ) 

 

− สังกะสี (Zn) 

− ทองแดง (Cu) 

− แมงกานีส (Mn) 

− แคดเมียม (Cd) 

− เมทิลเมอรคิวรี่ (Methyl 

Mercury) 

− ซัลเฟต  

− Cation Exchange Capacity 

(CEC) 
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หนา 7-205
 

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-5  

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

3. คุณภาพน้ําผิวดิน (ตอ) ตะกอนดินจากแหลงน้ําท้ิง 

− พีเอช (pH) 

− คาการนําไฟฟา (EC) 

− อินทรียวัตถุ (Organic 

Matter) 

− โครเมียม (Cr) 

− ปรอท (Hg) 

− ตะกั่ว (Pb) 

− สารหนู (As) 

− สังกะสี (Zn) 

− ทองแดง (Cu) 

− แมงกานีส (Mn) 

− แคดเมียม (Cd) 

− ซัลเฟต  

− Cation Exchange Capacity 

(CEC) 
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หนา 7-206
 

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-5  

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

4. คุณภาพน้ําใตดิน - ความเปนกรด-ดาง (pH)  

- ปริมาณมวลสารท้ังหมดท่ีละลายได 

(Total Dissoled Solids) 

- ความกระดางท้ังหมด (Total 

Hardness as CaCO3)  

- ซัลเฟต (Sulphate) 

- เหล็ก (Fe) 

- คลอไรด (Cl) 

- ทองแดง (Cu)  

- แมงกานีส (Mn) 

- สังกะสี (Zn)  

- ปรอท (Hg) 

- ตะกั่ว (Pb) 

- แคดเมียม (Cd) 

- สารหนู (As) 

โดยวิธีมาตรฐานของ Standard Methods for 

the Examination of Water and Wastewater  

ซ่ึ งกํ าหนดโดย  APHA, AWWA และ WEF  

หรือวิธีการท่ีหนวยงานท่ีเกี่ยวของยอมรับ 

สถานีตรวจวัด : บอนํ้าต้ืน จํานวน  

3 สถานี 

- สถานีท่ี 1 บานขวงมวง  

- สถานีท่ี 2 บานสบปาด  

- สถานีท่ี 3 บานหวยเปด  

 

- ปละ 2 ครั้ ง ในช วงฤดูฝน  

1 ครั้ ง  และช ว งฤ ดู แล ง  

1 ครั้ง ในระยะ 5 ปแรกของ

การดําเนินการจากน้ันถาผล

การตรวจวัดไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญใหดําเนินการ

ปละ 1 ครั้ง 

 

กฟผ. 

      

      

      



 

SBW
/RP-ENV/P04125/Final Report/RT288_บทที่ 7 แผนปฏิบัตกิารดานสิ่งแวดลอม 

หนา 7-207
 

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-5  

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

5. ทรัพยากรดิน − เน้ือดิน (Texture) 

− คาความเปนกรด-ดาง  

(Soil pH) 

− คาการนําไฟฟา (EC) 

− อินทรียวัตถุในเน้ือดิน  

(Soil Organic Matter) 

− โครเมียม (Cr) 

− ทองแดง (Cu) 

− ตะกั่ว (Pb) 

− สารหนู (As) 

− แคดเมียม (Cd) 

− ปรอท (Hg) 

− ซัลเฟต  

− Cation Exchange Capacity 

(CEC) 

ใชวิธีการตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอม

แห งชาติ  ฉบับท่ี  25 (พ.ศ.2547) ออกตาม 
ความในพระราชบัญญัติส งเสริมและรักษา 
คุณภาพส่ิ งแวดล อมแห งชาติ  พ.ศ.2535  
เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพดิน หรือวิธีการ 

ท่ีหนวยงานท่ีเกี่ยวของยอมรับ 

เก็บตัวอยาง ดิน ท่ีระดับความลึก  

0-20 และ 20-40 เซนติเมตร จํานวน 

4 สถานี ไดแก 

− วัดหางฮุงศรัทธาราม  

− โรงพยาบาลสง เสริมสุขภาพ

ตําบลบานสบปาด  

− ขอบบอเก็บเถาถานหินดานทิศใต  

− ขอบบอเก็บเถาถานหินดานทิศ

ตะวันตก  

 

ดําเนินการปละ 1 ครั้ งชวง 

ฤดูแลง 

กฟผ. 

 

 

 

 

     

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=9_1_soil.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=9_1_soil.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=9_1_soil.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=9_1_soil.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=9_1_soil.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99


 

SBW
/RP-ENV/P04125/Final Report/RT288_บทที่ 7 แผนปฏิบัตกิารดานสิ่งแวดลอม 

หนา 7-208
 

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-5  

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

6. นิเวศวิทยาทางน้ํา 

และการประมง 

− แพลงกตอนพืชและสัตว 

− สัตวนํ้าวัยออน 

− สัตวหนาดิน 

− ปริมาณโลหะหนักในเน้ือปลา   

 โครเมียม (Cr) 

 แคดเมียม (Cd) 

 ปรอท (Hg) 

 สารหนู (As) 

 ตะกั่ว (Pb) 

 ปรอทอินทรีย  (Methyl 

Mercury) 

ท้ังน้ีในการเก็บตัวอยางปลาตอง

บันทึกขอมูลชนิดปลา ขนาด 

นํ้าหนัก และอายุของปลารวม

ดวย 

- ทํ าการ เก็ บ ตั วอย า งแพลงก ตอนพื ช  

โดยใช วิ ธีตักนํ้าจากผิวนํ้า (ลึกประมาณ  

0-30 เซนติเมตร) จํานวน 20 ลิตร เทลงมา 

ในถุงแพลงกตอนขนาดตา 16 ไมครอน  

ล างถุ งแพลงก ตอน ด านนอกด วย นํ้ า 

ตัวอยาง 3 ครั้ง เพ่ือรวบรวมตัวอยางท่ีคาง

อยูในถุงแพลงกตอนลงขวดเก็บตัวอยาง 

เก็บรักษาสภาพตัวอยางโดยการเติมนํ้ายา

ฟอรมาลดีไฮด ท่ีปรับสภาพเปนกลาง  

โดยใหความเขมขนของฟอรมาลดีไฮด 

ในตัวอยางเทากับรอยละ 5 โดยปริมาตร

นําตัวอยางท่ีไดจะนํากลับไปวิเคราะหชนิด 

และตรวจนับปริมาณท่ีหองปฏบัิติการ 

− แพลงกตอนพืชและสัตว สัตวนํ้าวัย

ออน สัตวหนาดินจํานวน 7 สถานี 

ไดแก อางเก็บนํ้าแมจาง อางเก็บ

นํ้าแมขาม อางเก็บนํ้าแมเมาะ 

ทายอางเก็บนํ้าแมเมาะ ลํานํ้า 

แมจาง  ท าย นํ้า ลํ า นํ้ าแม จาง  

และเขื่อนกิ่วลม  

− ปริมาณโลหะหนักในเน้ือปลา 

บริ เ วณอ า ง เ ก็ บ นํ้ า แม เ ม า ะ  

ลํานํ้าแมจาง อางเก็บนํ้าแมจาง 

อางเก็บนํ้าแมขาม และเขื่อน 

กิ่วลม  

 

ปละ 2 ครั้ง ชวงฤดูฝน 1 ครั้ง 

และชวงฤดูแลง 1 ครั้ง 

กฟผ. 
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หนา 7-209
 

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-5  

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

6.  นิเวศวิทยาทางน้ํา 

และการประมง (ตอ) 

 - ทําการเก็บตัวอยางแพลงกตอนสัตวดวย

ถุ งลากแพลงกตอนสัตว ท่ี มีขนาดตา 

60 ไมครอน ทําการเก็บตัวอยางแพลงก

ตอน สัตว โ ดย ใช วิ ธี ตั ก นํ้ าจ าก ผิ ว นํ้ า   

(ลึกประมาณ 0-30 เซนติเมตร) จํานวน 

20 ลิตร เทลงมาในถุงแพลงกตอนขนาด

ตา 60 ลางถุงแพลงกตอนดานนอกดวยนํ้า

ตัวอยาง 3 ครั้ง เพ่ือรวบรวมตัวอยางท่ีคาง

อยูในถุงแพลงกตอนลงขวดเก็บตัวอยาง 

เก็บรักษาสภาพตัวอยางโดยการเติมนํ้ายา

ฟอรมาลดีไฮด ท่ีปรับสภาพเปนกลาง  

โดยใหความเขมขนของฟอรมาลดีไฮด 

ในตัวอยางเทากับรอยละ 5 โดยปริมาตร

นําตัวอยางท่ีไดจะนํากลับไปวิเคราะหชนิด 

และตรวจนับปริมาณท่ีหองปฏิบัติการ 

-    
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หนา 7-210
 

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-5  

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

6.  นิเวศวิทยาทางน้ํา 

และการประมง (ตอ) 

 - การเก็บตัวอยางสัตวหนาดินดวย Ekman 

Dredge (พ้ืนท่ี 0.5 ตารางฟุต) ทําการเก็บ

ตัวอยางสถานีละ 2 จุด (รวม 1 ตารางฟุต) 

นําตัวอยางท่ี ตักได ใสตะแกรงร อนท่ี มี 

ขนาดตา 850 ไมครอน เลือกเศษวั สดุ 

ท่ี ไมตองการท้ิง แยกเก็บสวนท่ีร อนได 

ใสขวดเก็บตัวอยาง เก็บรักษาสภาพตัว 

อยางดวยการเติมนํ้ายาฟอรมาลินท่ีปรับ

สภาพเปนกลาง โดยใหความเขมขนของ

ฟอรมาลดีไฮดในตัวอยางเทากับรอยละ  

5 โดยปริมาตร ทําการวิ เคราะหชนิด 

และตรวจนับปริมาณสัตวหนาดินท่ีหอง 

ปฏิบัติการ 
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หนา 7-211
 

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-5  

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

6.  นิเวศวิทยาทางน้ํา 

และการประมง (ตอ) 

 − ใช เรือขนาดกลางทําการลากถุงแพลงก 

ตอนแบบ Larvae Net ขนาดช อ ง ต า  

330 ไมครอน เสนผาศูนยกลางปากถุง  

45 เซนติเมตร ท่ีปากถุงติด Flow Meter 

ท่ีระดับความสูง 1/3 ของเสนผาศูนยกลาง

ในแนวด่ิงเพ่ือวัดปริมาตรนํ้าท่ีผานถุงลาก 

ลากเก็บตัวอยางสัตว นํ้าวัยออนในแนว

ระนาบบริเวณผิวหนานํ้าตํ่าจากระดับ 

ผิวนํ้าประมาณ 50 เซนติเมตร เปนเวลา

ประมาณ 10 นาที เก็บรักษาสภาพตัวอยาง

ดวยการเติมนํ้ายาฟอรมาลินท่ีปรับสภาพ

เป นกลาง  โดย ให ความ เข มข นของ

ฟอรมาลดีไฮดในตัวอยางเทากับรอยละ  

10 โดยปริมาตร นํากลับไปวิเคราะห 

และตรวจนับปริมาณท่ีหองปฏิบัติการ 
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หนา 7-212
 

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-5  

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

6.  นิเวศวิทยาทางน้ํา 

และการประมง (ตอ) 

 − การวิเคราะหโลหะหนักในเน้ือปลา ดวย

วิธีการตามมาตรฐาน AOAC Standard 

Method ป ค.ศ.2000 โดยใชแห ตาขาย 

และเบ็ดเปนเครื่องมือในการรวบรวม

ตัวอยางปลา สําหรับตัวอยางปลาท่ีไดในแต

ละครั้งใหทําการสุมชนิดละ 1-3 ตัว ขึ้นอยู

กับจํานวนปลาตอชนิดท่ีจับได เพ่ือเปน

ตัวแทนของปลาท่ีจับไดในแตละชนิดในการ

วิเคราะหโลหะหนักในเน้ือปลา โดยการ

วิเคราะหดําเนินการตามวิธีการยอยแบบ

เปยก (Wet Digestion) แลววัดปริมาณ

ความเขมขนของโลหะหนักดวยเครื่อง 

Atomic Absorption Spectrophotometer 
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หนา 7-213
 

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-5  

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

7. คมนาคม - ชนิด และปริมาณยานพาหนะ 

 

- จดบันทึกปริมาณจราจร โดยแยกประเภท

ของยานพาหนะ เสนทางการขนสง 

 

- ทา งหลว งหมาย เ ลข  1348 

บริเวณบานเวียงสวรรค  

- เสนทางเขาสู กฟผ.แมเมาะ 

- จดบันทึกปริมาณการจราจร 

ปละ 1 ครั้ง เปนเวลา 3 วัน

ต อเ น่ื อง ครอบคลุมวัน

ทํางาน 2 วัน และวันหยุด  

1 วัน 

กฟผ. 

 - จํานวนอุบัติเหตุ สาเหตุของ

อุบัติเหตุ และระดับความรุนแรง 

- บันทึกจํานวนอุบัติเหตุ โดยระบุสาเหตุ

และความรุนแรง 

- ทา งหลว งหมาย เ ลข  1348 

บริเวณบานเวียงสวรรค  

- เสนทางเขาสู กฟผ. แมเมาะ 

- จดบันทึกอุบัติเหตุ สาเหตุ

ของอุบัติเหตุ และระดับ

ความรุนแรง ทุกเดือน 

- เ ป รี ย บ เ ที ย บ ป ริ ม า ณ

จราจรและสาเห ตุของ

อุบัติเหตุทุกป 

กฟผ. 
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หนา 7-214
 

การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-5  

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

8. การจัดการกากของเสีย - ปริมาณและการจัดการขยะ 

มูลฝอย 

- ปริมาณและการจัดการของเสีย

อันตราย 

- ปริมาณ Organic Carbon และ 

โลหนัก ไดแก ปรอท สารหนู 

ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียม 

ในเถ าถ านหิน (เถ าลอยและ 

เถาหนัก) 

- ปริมาณโลหะหนัก ไดแก ปรอท 

สารหนู ตะกั่ว แคดเมียม และ

โครเมียม ในนํ้าชะเถา 

- ตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอย และของ

เสียอันตราย บริเวณพ้ืนท่ีโรงไฟฟาใหเปน

ระเบียบเรียบรอย รวมถึงความเพียงพอ

ของถังหรือภาชนะท่ีใชในการเก็บรวบรวม

ขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย  

- จดบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยและของเสีย

อันตรายท่ีรวบรวมได 

- การวิเคราะหปริมาณ Orannic Carbon 

ในเถา และปริมาณโลหะหนักในเถาและ

นํ้าชะเถา ให เปนไปตามท่ีหนวยงานท่ี

เกี่ยวของยอมรับ 

- ตรวจวัดปริมาณและการจัดการ

ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

ในพ้ืนท่ีโรงไฟฟา 

- เก็บตัวอยางเถาลอยบริเวณไซโล

เก็บเถา และเก็บตัวอยางเถาหนัก

ท่ีบริเวณบอเก็บเถาถานหิน 

- ตรวจสอบการจัดการขยะ

มู ลฝอย  และขอ ง เ สี ย

อันตรายทุกวัน 

- เปรียบเทียบปริมาณขยะ 

มู ล ฝ อ ย แ ล ะ ข อ ง เ สี ย

อันตราย เดือนละครั้ง  

- วิเคราะหปริมาณ Organic 

Carbon ใ น เ ถ า  แ ล ะ

ปริมาณโลหะหนักในเถา

และนํ้าชะเถาทุกเดือน 

กฟผ. 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-5  

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

9. เศรษฐกิจ สังคม และ 
การมีสวนรวมของ
ประชาชน  

- ประชากร 

- การต้ังถิ่นฐานและการถือครอง

ท่ีดิน 

- การประกอบอาชีพ 

- รายได-รายจาย 

- การบริการสาธารณะ สาธารณปูโภค 

-สาธารณูปการ 

- ความสัมพันธและความใกลชิด

ในชุมชน 

- สภาพความเปนอยูปจจุบันและ

ความพึงพอใจ 

- ขอ วิตกกั งวลและผลกระทบ 

ท่ีไดรับ 

- การรับรูและความคิดเห็นตอ

โครงการ 

- สํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและความ

คิดเห็น โดยสัมภาษณดวยแบบสอบถาม

ตามกลุมเปาหมาย ดังน้ี 

กลุมผูนําชุมชน 

o ผู นํ า ท้ั ง ท่ี เปนทางการและไม เปน

ทางการในพ้ืนท่ีศึกษาทุกหมูบานดวย

วิธีแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เน่ืองจากเปนการคัดเลือกกลุมตัวอยาง

ท่ีเจาะจงไปในกลุมของผู นําชุมชน  

และหน วย ง านราชการ ใน พ้ื น ท่ี   

ไดแก นายอําเภอ สาธารณสุขอําเภอ

นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหาร

สวนตําบล เปนตน 

หมูบานท่ีอยู ใน 5 ตําบล ของ
อําเภอแมเมาะ 

- ปละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ
ดําเนินการโครงการ 

กฟผ. 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-5  

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

9. เศรษฐกิจ สังคม  

และการมีสวนรวม 

ของประชาชน (ตอ) 

 กลุมครัวเรือน   

o ใชการสุมแบบอาศัยความนาจะเปน 

(Probability Sampling) ครอบคลุม

ตามขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาท่ีกํ าหนด 

ไดแก หมูบานท่ีอยู ใน5 ตําบลของ

อําเภอแมเมาะ 

o กําหนดขนาดตัวอยางท่ีระดับความ

เชื่อม่ัน 95% และคาความคลาดเคล่ือน 

5%  

o ใหชวงของการสุม (Random Interval) 

กระจายอย า ง ท่ั วถึ ง ตามจํ านวน

ครัวเรือนของแตละหมูบานในพ้ืนท่ี

ศึกษา 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-5  

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

9. เศรษฐกิจ สังคม  

และการมีสวนรวม 

ของประชาชน (ตอ) 

 - จัดทําฐานขอมูลสังคม เศรษฐกิจของ

ชุมชนอย า ง เปนระบบ โดยใช ข อ มูล 

จากการสํารวจเศรษฐกิจ-สังคม และความ

คิดเห็น ซ่ึงดําเนินการตลอดระยะกอสราง

โดยเลือกเฉพาะบางตัวแปรมาจัด ทํา

ฐานขอมูล ไดแก ประชากร ลักษณะชุมชน 

ความสัมพันธและความใกลชิดภายใน

ชุมชน อาชีพ รายได-รายจาย ขอวิตก

กังวลและความคิดเห็นตอโครงการ 

   

10. สาธารณสุข สุขภาพ  

อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย   

 

 

 

สาธารณสุขและสุขภาพ 

มาตรการสําหรับชุมชนรอบโรงไฟฟา 

- รวบรวมขอ มูลทุ ติยภู มิด าน

จํานวนผูปวยโรคท่ัวไปและโรค

ระบบทาง เ ดินหายใจ ท่ี เข า 

รับการรักษาในโรงพยาบาล  

( ท้ัง ผูปวยนอกและผูปวยใน 

รวมถึงผูปวยฉุกเฉิน) 

- การตรวจวัดภาวะสุขภาพของประชาชน 

ใชวิธีการรวบรวมขอมูล 

- การตรวจวัดปรอทและสารหนูในพืชผัก 

โดยการเก็บตัวอยาง ผัก ท่ีขึ้นใน พ้ืน ท่ี 

และประชาชนนํามาบริโภค สถานีละ 

3 ตัวอยาง และนํามาตรวจปรอทและสาร

หนู ในพืชดวยวิธี AOAC Official Method 

971.21 (version 2012)  ห รื อ วิ ธี ก า ร ท่ี

หนวยงานท่ีเกี่ยวของยอมรับ 

- รวบรวมผลการตรวจวัดภาวะ

สุขภาพของประชาชน จํานวน  

3 แหง คือ  

o โรงพยาบาลแมเมาะ 

o สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

แมเมาะ 

o ศูนย เฝ าระ วัง เวชศาสตร

ส่ิงแวดลอมแมเมาะ 

- ร วบร วมข อ มู ลผลการ

ตรวจ วัดภาวะ สุ ขภาพ 

ของประชาชนทุกเดือน 

และจัดทํารายงานสรุปทุก  

6  เ ดื อ น  ต ล อ ด ร ะ ย ะ

ดําเนินการโครงการ 

กฟผ. 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-5  

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

10. สาธารณสุข สุขภาพ  

อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย (ตอ) 

- การตรวจวัดปรอทและสารหนู

ของกลุมประชาชน 

o การกําหนดขนาดตัวอยาง

สําหรับการ สุ มตรวจ วัด

ปรอทในเลือดและสารหนู

ในปสสาวะ คํานวณจาก

จํานวนประชากรท้ังหมด 

ในแตละหมูบาน ท่ีระดับ

ค ว า ม เ ชื่ อ ม่ั น ร อ ย ล ะ  

95 และกําหนดคาความ 

คล า ด เ ค ล่ื อ น ท่ี ย อ ม ใ ห

เกิดขึ้นไดในการสุมตัวอยาง

เทากับ 0.05 ใหครอบคลุม

ประชากรกลุมตางๆ ไดแก 

กลุมวัยเด็ก กลุมวัยทํางาน 

และกลุมผูสูงอายุ ท้ังหญิง

และชาย เพ่ือประเมินผล 

- การตรวจวัดปรอทและสารหนูในเน้ือวัว 

โดยการเก็บตัวอยางเน้ือวัวในตลาดหนา

อําเภอแมเมาะ จํานวน 3 ตัวอยาง และ

นํามาตรวจปรอทและสารหนู ในเน้ือวัว

ดวยวิธี AOAC Official Method 971.21 

(version 2012) หรือวิธีการท่ีหนวยงาน 

ท่ีเกี่ยวของยอมรับ 

- การตรวจวัดปรอทในเลือดของประชาชน 

ใชวิธีการ FICV AAS โดยใชเลือดจํานวน  

2 มิลลิลิตร/ตัวอยาง และวิเคราะหหา 

คาปรอทดวยเครื่อง AAS 

- การตรวจ วัดสารหนูในปสสาวะของ

ประชาชน ใชวิธีการตรวจจากปสสาวะ

จํานวน 20 มิลลิ ลิตร/ตัวอยาง  และ

วิเคราะหหาคาสารหนูดวยเครื่อง AAS 

- ตรวจ วัดปรอทในเ ลือดและ 

สา รหนู ในป สสาวะของกลุ ม

ประชาชน จํ านวน 3 หมูบ าน 

ไดแก 

o บานสบปาด ตําบลสบปาด 

o บานแมเมาะสถานี ตําบล 

แมเมาะ 

o บานทาสี ตําบลบานดง 

- ตรวจวัดปรอทและสารหนูใน

พืชผัก จาก 2 แหง คือ 

o วัดหางฮุงศรัทธาราม 

o บริเวณโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลบานสบปาด 

 

- การตรวจวัดปรอทและ

สารหนูของกลุมประชาชน 

ปละ 1 ครั้ง ในระยะ 3 ป

แรกของระยะดําเนินการ

โครงการขยายกําลังผลิต

โรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟา

แม เมาะ  เครื่ อ ง ท่ี  4 - 7 

หลังจากน้ันจะดําเนินการ

ตรวจ ติดตาม เฝ า ระ วั ง

ค ว า ม เ ส่ี ย ง เ ฉ พ า ะ

ก ลุ ม เ ป า ห ม า ย ท่ี มี ค า 

ผิดปกติ โดยตรวจวัด 5 ป

ตอครั้ง  

- การตรวจวัดปรอทและ

สารหนู ในพืชผัก ปละ  

1 ครั้ง ในชวงฤดูแลง 

กฟผ. 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-5  

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

10. สาธารณสุข สุขภาพ  

อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย  (ตอ) 

การตรวจวัดไดตามหลัก

ส ถ ิต ิ โ ด ย ใ ช ข อ ม ูล ใ น

ข ณ ะ ท่ี สํ า ร วจ  จํ า น ว น

ตั ว อ ย า ง อ า จ มี ก า ร

เป ล่ี ยนแปลงขึ้ น อยู กั บ

ค ว า ม ยิ น ย อ ม ใ ห ต ร ว จ

สุขภาพและความสะดวก

ของประชาชนในพ้ืนท่ี 

- การตรวจวัดปรอทและสารหนู 

ในพืชผัก 

- การตรวจวัดปรอทและสารหนู 

ในเน้ือวัว 

 - ตรวจวัดปรอทและสารหนูใน 

เน้ือวัว จํานวน 1 แหง คือ 

o ตลาดหนาอําเภอแมเมาะ 

 

- การตรวจวัดปรอทและ

สารหนู ในเ น้ือวัว ปละ  

1 ครั้ง ในชวงฤดูแลง 

 

 

 

 

 

 

 

  -  -   
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-5  

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

10. สาธารณสุข สุขภาพ  

อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย  (ตอ) 

มาตรการสําหรับพนักงานใน

โรงไฟฟา 

- รวบรวมขอ มูลทุ ติยภู มิด าน

จํานวนผูปวยโรคท่ัวไป และ 

โ ร ค ร ะ บ บ ทา ง เ ดิ นห าย ใ จ 

ของพนักงานโรงไฟฟา 

- การตรวจ สุขภาพประจํ าป 

ใหพนักงาน 

- ต ร ว จ สุ ข ภ า พ พิ เ ศษ ใ ห กั บ

พนักงาน ท่ีปฏิ บั ติ ง าน เ ส่ี ย ง 

ไ ด แ ก  ต ร ว จ ส ม ร ร ถ ภ า พ 

การมองเห็น ตรวจสมรรถภาพ

ปอด ตรวจสมรรถภาพการได

ยิน การตรวจพิษวิทยา (ตะกั่ว 

โครเมียม แคดเมียม อะเซนิก) 

และตัวทําละลาย (เบนซินและ

สวนประกอบของเบนซิน เชน 

โทลูอีน อะซีโตน เฮกเซน ได

คลอโลเอทธิลีน และไดคลอโล

มีเทน) 

- - สถานพยาบาล กฟผ.แมเมาะ 

หรื อสถานพยาบาลอื่ น ต าม 

ความเหมาะสม 

- บันทึกขอมูลการเจ็บปวย 

ทุ ก เ ดื อ น  แ ล ะ จั ด ทํ า

รายงานสรุป ทุก 6 เดือน 

- ตรวจ สุขภาพประจํ าป 

และตรวจสุขภาพพิเศษ  

ป ล ะ  1  ครั้ ง  ต อ เ น่ื อ ง 

ทุกป และรวบรวม เป น

ฐานขอ มูลด าน สุขภาพ 

ของพนักงาน 

- ป ร ะ เ มิ น ป ญ ห า ด า น

สาธารณสุข 1 ครั้งตอป 

จากการรวบรวมขอมูลผล

การตรวจสุขภาพประจําป

ของพนักงาน  

กฟผ. 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 7 

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณ
ภาพ

สิ่งแวดลอม    แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม   

ทรัพ
ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

 (EHIA) โครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟ
ฟ

าทดแทนโรงไฟ
ฟ

าแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

 

ตารางที่ 7.19-5  

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)  

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (ตอ) 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ดัชนีท่ีใชติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

10. สาธารณสุข สุขภาพ  

อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย  (ตอ) 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

มาตรการสําหรับพนักงานในโรงไฟฟา 

- สถิ ติขอมูลอุ บั ติ เหตุระหวาง 

การปฏิ บั ติ งานของพนักงาน

โรงไฟฟา 

- การปฏิ บั ติตามแผนฉุก เฉิน  

(ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตางๆ) 

- - กลุมงานวิศวกรรมความปลอดภัย 

(วคภ-อฟม.) 

- สถานพยาบาล กฟผ.แมเมาะ 

- บัน ทึกอุ บั ติ เห ตุ ทุกครั้ ง 

ท่ีเกิดอุบัติเหตุและจัดทํา

รายงานสรุปทุก 6 เดือน 

กฟผ. 
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