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i 
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การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
โรงไฟฟาแมเมาะ ระยะดําเนินการ และโครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ 

เครื่องท่ี 4-7 ระยะกอสราง ไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม ตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ
หร ือก ิจการ ท่ีอาจกอให เกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง  ทั้ งทางด านคุณภาพสิ่ งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 อยางเครงครัด  
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 สามารถสรุปไดดังนี้ 

ก. มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โรงไฟฟาแมเมาะ ระยะดําเนินการ และโครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแม

เมาะ เครื่องที่ 4-7 ระยะกอสราง ไดดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมในหัวขอท่ี
เกี่ยวของตามท่ีเสนอในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมฯ ทั้งมาตรการท่ัวไป มาตรการระยะ
กอสราง และมาตรการระยะดําเนินการ ในทุกหัวขอ ไดแก คุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ําผิวดิน 
คุณภาพน้ําใตดิน ทรัพยากรสัตวปา นิเวศวิทยาทางนํ้าและการประมง ระบบนิเวศวิทยา การคมนาคม 
การเกษตร การระบายนํ้าและการปองกันน้ําทวม การจัดการกากของเสีย เศรษฐกิจ สังคมและการมีสวนรวมของ
ประชาชน ทัศนียภาพ สาธารณสุขและสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุข  

ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-13 ปจจุบัน ซึ่งอยูในระยะดําเนินการ ไดปฏิบัติตามมาตรการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง และเนื่องจากโครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟา
แมเมาะ เครื่องที่ 4-7 อยูในระยะกอสราง ดังนั้น การดําเนินงานตามมาตรการในบางหัวขอจะเปนมาตรการ
เฉพาะของโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-13 ปจจุบัน ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ สรุปไดดังนี้ 

1.  คุณภาพอากาศ 

1.1  คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
1) มลสารประเภทกาซ และฝุนละออง 
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ไดแก กาซซัลเฟอรไดออกไซด 

(SO2) กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) ฝุนละอองรวม (TSP) และฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน 
(PM-10) พบวาในระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไปแบบตอเนื่อง จํานวน 11 สถานี และการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปแบบคร้ังคราว 
จํานวน 3 สถานี มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 
(พ.ศ. 2547) และฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) ยกเวนฝุนละอองรวมในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ที่สถานีตรวจ
อากาศหลัก และฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) มีคาเกินเกณฑมาตรฐานที่สถานีบานสบปาด 
จํานวน 6 วัน สถานีบานหัวฝาย จํานวน 13 วัน และสถานีศูนยราชการแมเมาะ จํานวน 13 วัน  ทั้งนี้
เนื่องจากผลกระทบการเผาในท่ีโลงเพ่ือเตรียมพ้ืนที่ในการทําเกษตร และในชวงดังกลาวอยูในฤดูแลง 
ซึ่งอากาศจะแหงทําใหงายตอการฟุงกระจายของฝุน ซึ่งเกิดขึ้นเปนประจําของทุกป 
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2) มลสารประเภทโลหะหนัก 
ผลการตรวจวัดมลสารประเภทโลหะหนักในบรรยากาศโดยท่ัวไป เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 

ซึ่งเปนชวงเวลาเดียวกันกับการตรวจวัดโลหะหนักจากปลองโรงไฟฟา โดยดําเนินการตรวจวัดที่สถานีตรวจ
อากาศหลัก ชุมชนบานหางฮุง และสถานีบานสบปาด พบวา ปริมาณสารปรอท และปริมาณสารหนูในฝุน
บรรยากาศโดยทั่วไป ทุกสถานีตรวจวัด มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศ (Ambient Air 
Quality Criteria : AAQCs) ตามประกาศกระทรวงส่ิงแวดลอมของออนตาริโอ (Ontario Ministry of 
the Environment: MOE) ประเทศแคนาดา ซึ่งสําหรับประเทศไทย และ US.EPA ยังไมมีการกําหนด
เกณฑมาตรฐานฯ ดังกลาว 

1.2 คุณภาพอากาศจากปลองโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-13  
1) คุณภาพอากาศท่ีระบายจากปลองอยางตอเนื่อง 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยใชระบบติดตามตรวจสอบการระบายมลสารอยาง

ตอเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System : CEMS) ของโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-13 ปจจุบัน 
ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 พบวา กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) และกาซซัลเฟอรไดออกไซด 
(SO2) ที่ระบายจากปลองระบายมลสารของโรงไฟฟาแมเมาะทุกปลอง มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานฯ  
ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2544) เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟาแมเมาะ และอยูในคาควบคุมที่กําหนดในรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ 

2) การตรวจสอบความถูกตองของการทํางานระบบ CEMS 
การตรวจสอบความถูกตองของการทํางานระบบติดตามตรวจสอบการระบายมลสารอยาง

ตอเน่ือง (Continuous Emission Monitoring System: CEMS) ของโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-13 
ปจจุบัน โดยระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ไมมีการดําเนินการตรวจสอบและมีแผนที่จะดําเนินการ
ตรวจสอบในเดือนพฤศจิกายน 2562 และจะรายงานผลการตรวจสอบในรายงานฉบับถัดไป  

3) คุณภาพอากาศท่ีระบายจากปลองแบบครั้งคราว 
ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายจากปลองแบบคร้ังคราวของ โรงไฟฟาแมเมาะ  

เครื่องที่ 4-13 ระหวางวันที่ 22 มีนาคม - 4 เมษายน 2562 พบวา กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) กาซ
ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และฝุนละออง (PM) ที่ระบายจากปลองโรงไฟฟาแมเมาะทุกปลองมีคาอยูใน
เกณฑมาตรฐานปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงาน
ไฟฟา ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2544) เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟาแมเมาะ 

สวนการตรวจวัดมลสารประเภทโลหะหนัก ไดแก ปริมาณสารปรอท (Hg) และสารหนู (As) 
ที่ระบายจากปลองแบบคร้ังคราวไดดําเนินการตรวจวัด ซึ่งเปนชวงเดียวกับการตรวจวัดสารปรอท และสารหนู
ในฝุนบรรยากาศโดยท่ัวไป โดยพบวาปริมาณสารปรอท (Hg) และสารหนู (As) ที่ระบายจากปลองโรงไฟฟา
แมเมาะทุกปลองมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานฯ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณ
ของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน (พ.ศ.2549) 
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2. ระดับเสียง 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ไดแก ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียง

สูงสุด (Lmax) ซึ่งตรวจวัดระหวางวันที่ 3-9 มิถุนายน 2562 บริเวณชุมชนใกลเคียงพ้ืนที่โรงไฟฟาแมเมาะ 
ที่อาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินกิจกรรมของโรงไฟฟาแมเมาะ และโครงการกอสรางโรงไฟฟาทดแทน
โรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 ทั้ง 4 สถานี (สถานีบานหางฮุง สถานีบานสบปาด สถานีบานพักพนักงาน
หวยคิง และสถานีริมรั้วพ้ืนที่กอสรางโครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-7) 
มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548)  สําหรับคาระดับเสียงเฉลี่ย 8 
ชั่วโมง (Leq 8 hr) ที่บริเวณหองควบคุมโรงไฟฟาแมเมาะ หนวยที่ 4-13 และบริเวณพื้นที่กอสรางโครงการ
โรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน (พ.ศ.2561) ทั้งหมด 

3. คุณภาพน้ําผิวดิน 
3.1 คุณภาพน้ําผิวดิน 
ผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าผิวดิน จํานวน 6 จุด ไดแก บริเวณอางเก็บน้ําแมจาง อางเก็บน้ําแมขาม 

อางเก็บน้ําแมเมาะ ทายน้ําจากอางเก็บนํ้าแมเมาะ ลําน้ําแมจาง และทายนํ้าลําน้ําแมจาง ในวันที่ 3 เมษายน 
2562 โดยเปนตัวแทนของฤดูแลง พบวา คุณภาพน้ําผิวดินมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิว
ดิน ประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ทุกดัชนีตรวจวัด  

3.2 คุณภาพน้ําทิ้ง 
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งที่ออกจากระบบบําบัดชีววิธี ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 

2562 โดยเก็บตัวอยางเดือนละ 1 ครั้ง พบวาดัชนีคุณภาพน้ําทั้งหมดที่วิเคราะห มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน
ควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2560)  

3.3 ตะกอนดินจากแหลงน้ําผิวดิน 
ผลการตรวจวัดตะกอนดินจากแหลงน้ําผิวดิน บริเวณอางเก็บน้ําแมเมาะ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 

2562 พบวาผลการวิเคราะหอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง เกณฑคุณภาพ
ตะกอนดินในแหลงน้ําผิวดิน (หมวด 1 เกณฑคุณภาพตะกอนดินในแหลงน้ําผิวดินเพ่ือคุมครองสัตวหนาดิน) 

3.4 ตะกอนดินจากแหลงน้ําทิ้ง 
ผลการตรวจวัดตะกอนดินจากแหลงน้ําทิ้งที่ผานระบบชีววิธี กอนระบายลงสูอางเก็บน้ําแมเมาะ 

ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 ซึ่งเปนตัวแทนชวงฤดูแลง พบวา คาโลหะหนักของตะกอนดินจากแหลงน้ําทิ้ง  
มีคาอยู เกณฑ TTLC (Totel Threshold Limit Concentration) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 ทุกดัชนีตรวจวัด 

4. คุณภาพน้ําใตดิน 
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดิน  ซึ่งมีจุดเก็บตัวอยางน้ําใตดิน จํานวน 3 จุด  ไดแก 

บานขวงมวง บานสบปาด และบานหวยเปด โดยทําการเก็บตัวอยาง เม่ือวันที่ 22 มีนาคม 2562 พบวา
คุณภาพน้ําใตดินมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) และเกณฑอนุโลมสูงสุดตามมาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาลที่ใชบริโภคได ประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (พ.ศ. 2551) ทุกดัชนีตรวจวัด 
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5. ทรัพยากรดิน 
การตรวจวัดทรัพยากรดิน จํานวน 4 สถานี ไดแก บริเวณวัดหางฮุงศรัทธาราม รพ.สต.บานสบปาด 

ขอบบอเก็บเถาถานหินดานทิศใต และดานทิศตะวันตกในป 2562 จะดําเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2562 
ซึ่งจะรายงานผลในรายงานฉบับตอไป  

6. นิเวศวิทยาทางน้ํา/การประมง 
ไดดําเนินการเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว สัตวพ้ืนทองน้ํา และสัตวน้ําวัยออน 

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เพ่ือเปนตัวแทนในชวงฤดูแลง มีผลโดยสรุปดังนี้ 
6.1 แพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว 
ผลการสํารวจแพลงกตอนพืช จํานวน 7 สถานี พบแพลงกตอนพืชรวมทั้งหมด 63 ชนิด 50 สกุล 28 

ครอบครัว 12 อันดับ 6 ชั้น 3 ดิวิชั่น มีปริมาณรวมตั้งแต 4,664-24,233 หนวยตอลิตร โดยท่ีประชาคมของ
แพลงกตอนพืชเม่ือเปรียบเทียบทั้ง 7 สถานี พบวา มีความคลายคลึงกันในเร่ืองขององคประกอบของชนิด แต
มีจํานวนชนิดและปริมาณแพลงกตอนพืชแตกตางกัน โดยที่เขื่อนกิ่วลมมีจํานวนชนิดสูงที่สุด สําหรับปริมาณ
แพลงกตอนพืช พบที่อางเก็บนํ้าแมขาม เขื่อนกิ่วลม และอางเก็บน้ําแมเมาะ มีปริมาณสูงวาที่สถานีอื่นๆ และ
พบวาที่อางเก็บน้ําแมจางมีสาหรายสี เขียวและไดโนแฟลกเจลเลตปริมาณสูง ชนิดที่พบเดน คือ 
Staurastrum spp. และ Peridinium spp. ซึ่งบงบอกไดถึงแหลงน้ํามีคุณภาพคอนขางดีมีสารอาหารนอย
จนถึงปานกลาง สวนแพลงกตอนพืชชนิดอ่ืนๆ จะพบในปริมาณนอย และที่ควรเฝาระวังและติดตาม คือ  ที่
อางเก็บนํ้าแมเมาะ พบสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินชนิด Cylindrospermopsis raciborskii  ซึ่งเปนชนิดที่
สรางสารชีวพิษที่เรียกวา Cylindrospermopsin ที่มีผลตอตับและเนื้อเย่ือตางๆ ถึงแมในครั้งนี้จะพบมี
ปริมาณไมสูงมากก็เปนเรื่องที่ควรติดตามและเฝาระวัง 

สําหรับผลการศึกษาแพลงกตอนสัตว ประชาคมของแพลงกตอนสัตวทั้ง 7 สถานี พบวา มี
องคประกอบของชนิดคลายคลึงกัน แตมีจํานวนชนิดและปริมาณแพลงกตอนสัตวแตกตางกัน โดยพบแพลงก
ตอนสัตวทั้งส้ิน 3 ไฟลัม 6 ชั้น 10 อันดับ 13 ครอบครัว  18 สกุล 23 ชนิด 3 กลุม และ 1 ระยะวัยออน 
มีปริมาณตั้งแต 56-882 ตัวตอลิตร โดยแพลงกตอนสัตวพบมีปริมาณสูงสุดที่เขื่อนกิ่วลม  ซึ่งสอดคลองกับ
ปริมาณแพลงกตอนพืชที่เปนอาหารธรรมชาติที่มีปริมาณสูงที่สถานีนี้ดวย ในดานความหลากหลายชนิดของ
แพลงกตอนสัตวพบวามีคาตั้งแต 3-9 ชนิด โดยสถานีที่มีจํานวนชนิดและกลุมมากที่สุดที่อางเก็บน้ําแมขาม 
ชนิดแพลงกตอนสัตวพบเดนในพ้ืนที่การศึกษา ไดแก Keratella cochlearis, Centropyxis aculeate, 
Copepod nauplii, Unidentified calanoid copepods และ Ceriodaphnia cornuta สวนแพลงกตอน
สัตวชนิดอื่นๆ จะพบในปริมาณนอย 

6.2 สัตวหนาดิน 
สัตวหนาดินในแหลงน้ํารอบอางเก็บน้ําแมเมาะ จํานวน 7 สถานี พบสัตวหนาดิน 3 ไฟลัม 5 ชั้น 

9 อันดับ 17 วงศ 27 ชนิด ไดแก (1) Phylum Annelida (หนอนปลอง) เปนกลุมไสเดือนน้ํา (Oligochaete) 
จํานวน 1 วงศ 2 ชนิด  (2) Phylum Arthropoda (สัตวมีระยางค ขอปลอง) จํานวน 9 วงศ 13 ชนิด เปนตัว
ออนแมลงนํ้า (Insect) 11 ชนิด กลุมกุง (Decapod) 3 ชนิด  (3) Phylum Mollusca (หอย) จํานวน 7 วงศ 
12 ชนิด เปนกลุม Gastropod (หอยฝาเดียว) 11 ชนิด เปนกลุม Bivalve (หอยสองฝา) 1 ชนิด โดยสถานีที่
มีความหนาแนนรวม สูงที่สุดคือ อางเก็บน้ําแมจาง และสถานีที่มีความหนาแนนต่ําสุด คือ อางเก็บน้ําแมเมาะ  
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สัตว พ้ืนทองน้ํ าช นิดที่พบมีความหนาแนน  และพบไดทุกสถานีคือ  Macrobrachium 
lanchesteri  (กุงฝอย) สถานีที่พบสัตวพ้ืนทองน้ําสูงที่สุด 13 ชนิด  คือทายลําน้ําแมจาง และเข่ือนกิ่วลม 
และสถานีที่พบจํานวนชนิดของสัตวพ้ืนทองน้ํานอยที่สุด 8 ชนิด คือ อางเก็บน้ําแมเมาะ และลําน้ําแมจาง 
สัตวหนาดินที่พบสวนใหญเปนตัวออนแมลงน้ําในกลุมตัวออนแมลงปอ กุง ไสเดือนน้ํา หอยฝาเดียว และหอย
สองฝา ซึ่งจัดวาเปนแหลงน้ําที่มีคุณภาพปานกลางถึงระดับดี สัตวน้ําสามารถอยูอาศัยได และเมื่อพิจารณา
จากคาดัชนีความหลากหลาย พบวาโดยรวมมีคาในระดับปานกลาง 

6.3 สัตวน้ําวัยออน 
สํารวจลูกปลาในแหลงน้ํารอบโรงไฟฟาแมเมาะ รวม 7 สถานีสํารวจพบลูกปลาทั้งสิ้น 13 วงศ 21 

ชนิด ในจํานวนนี้เปนลูกปลาท่ีมีมูลคาทางเศรษฐกิจ 11 ชนิด ไดแก สลาด กระสูบขีด แกมชํ้า ดุกดาน กระทุง
เหว กระทิง นิล หมอเทศขางลาย หมอชางเหยียบ บูทราย และสลิด โดยในภาพรวมของโครงสรางประชาคม
ลูกปลาจากการสํารวจครั้งนี้ พบวามีการแพรกระจายลดลงเน่ืองมาจากมีปริมาณน้ําที่นอยลงจากการสํารวจ
ครั้งกอนมาก และในบางพ้ืนที่มีพืชน้ําปกคลุมหนาแนน เชน อางเก็บน้ําแมเมาะ ที่พบจอกหูหนูแพรกระจาย
อยางหนาแนน 

6.4 ปริมาณโลหะหนักในเนื้อปลาของอางเก็บน้ําแมเมาะ 
ปริมาณโลหะหนักทั้ง 6 ชนิดในเนื้อปลาทุกชนิด ในแหลงน้ํา 5 แหลง พบวา ตะกั่วและปรอท

อินทรียในเน้ือปลาทุกชนิดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (Codex A Limentarius; 
Codex General standard for contaminants and toxins in food and feed 193-1995)  ที่กําหนดท่ี
กําหนดคือ 0.03 และ 0.5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม สําหรับโครเมียม แคดเมียม ปรอท และสารหนู ไมไดมีการ
กําหนดคาเกณฑมาตรฐาน 

7. การคมนาคม 
7.1 การตรวจนับปริมาณการจราจร 
ผลการตรวจนับปริมาณจราจรจํานวน 3 จุด คือ ทางหลวงหมายเลข 1348 บริเวณบานเวียงสวรรค 

บริเวณเสนทางเขาสู กฟผ.แมเมาะ และบริเวณทางเขาโครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟา
แมเมาะ เครื่องที่ 4-7 ระหวางวันที่ 27-29 มิถุนายน 2562 เวลา 06.00-18.00 น. เปนระยะเวลา 3 วัน
ตอเนื่อง ครอบคลุมวันทํางาน 2 วัน และวันหยุดราชการ 1 วัน เม่ือเปรียบเทียบอัตราสวนของปริมาณ
จราจร หรือที่เรียกวาคา V/C Ratio พบวา ถนนทุกเสนมีความคลองตัวสูงมาก และสามารถรองรับปริมาณ
จราจรไดเพ่ิมอีกมาก โดยมีปริมาณรถยนตนั่งสวนบุคคล มากท่ีสุด  

7.2 การติดตามตรวจสอบ จํานวนอุบัติเหตุ สาเหตุของอุบัติเหตุ และระดับความรุนแรง 
ไมมีอุบัติเหตุทางการจราจรเกิดขึ้นบนทางหลวงหมายเลข 1348 สําหรับอุบัติเหตุทางการจราจร

เกิดข้ึนบนถนนทางเขาสู กฟผ.แมเมาะ รวม 18 ครั้งมีผูบาดเจ็บ 18 คน ไมมีผูเสียชีวิต โดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดเกิดจากการขับรถเร็วและความประมาท 

7.3 การติดตามการซอมแซมถนนท่ีชํารุด  
ทําการซอมแซมถนนบริเวณหนาปอมประตู 2 โรงไฟฟาแมเมาะ และทางเขาพ้ืนที่กอสราง

โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทสรุปผูบริหาร 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงไฟฟาแมเมาะ ฉบับที่ 8 (มกราคม-มิถุนายน 2562) 

 
  

vi 
ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

8. การจัดการกากของเสีย 
โรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-13 ปจจุบัน ไดดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

โดยการคัดแยกขยะตามสภาพของขยะบริเวณจุดรอรับขยะ โดยมีปริมาณขยะท่ัวไปรวม 123,570 กิโลกรัม 
ขยะควบคุมพิเศษทั่วไป 1,918 กิโลกรัม น้ํายาเคมี 377 ลิตร และขยะติดเชื้อ 479 กิโลกรัม สําหรับโครงการ
พัฒนาโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 มีปริมาณขยะทั่วไปรวม 33,954 กิโลกรัม และ
ขยะควบคุมพิเศษท่ัวไป 18,136 กิโลกรัม ไมมีเศษวัสดุอุปกรณกอสราง และขยะรีไซเคิล 

สําหรับการวิเคราะหปริมาณ Organic Carbon ในเถา และปริมาณโลหะหนักในเถาลอย เถา
หนัก และน้ําชะเถาโรงไฟฟาแมเมาะเคร่ืองที่ 4-13 มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 ทั้งหมด 

9. เศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวมของประชาชน 
การสํารวจขอมูลดานสังคมเศรษฐกิจ ทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชน จะทําการสํารวจ

ครอบคลุมตามขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาท่ีกําหนด ไดแก หมูบานที่อยูใน 5 ตําบลของอําเภอแม ปละ 1 ครั้ง 
สําหรับป 2562 กําหนดทําการสํารวจในเดือนสิงหาคม 2562 โดยวาจางมหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง 

10. สาธารณสุข และสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
10.1 สาธารณสุข และสุขภาพ 
10.1.1 มาตรการสําหรับชุมชนรอบโรงไฟฟา 
ขอมูลทุติยภูมิดานสภาวะสุขภาพของประชาชน 
ขอมูลสภาวะสุขภาพของประชาชนจากรายงานผูปวยนอกตามกลุมสาเหตุ (รง.504 รวม 21 กลุมโรค) 

ของโรงพยาบาลแมเมาะ (ศูนยเฝาระวังเวชศาสตรสิ่งแวดลอมแมเมาะเปนหนวยงานภายในโรงพยาบาลแมเมาะ 
จึงใชขอมูลชุดเดียวกัน) และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมเมาะ (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลชุมชน
ใกลเคียงพ้ืนท่ีโครงการฯ 5 แหง) เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 พบวา อาการปวยใน 3 อันดับแรก คือ โรค
เกี่ยวกับตอมไรทอ โภชนาการและเมตะบอลิซึม รอยละ 18.47 รองลงมาคือ โรคระบบไหลเวียนเลือด รอย
ละ 17.58 และโรคระบบหายใจ รอยละ 10.42 และขอมูลยอนหลังเมื่อเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 
พบวา อาการปวยใน 3 อันดับแรก คือ โรคระบบไหลเวียนเลือด รอยละ 16.76 รองลงมาคือ โรคเกี่ยวกับ
ตอมไรทอ โภชนาการและเมตะบอลิซึม รอยละ 16.4 และโรคระบบหายใจ รอยละ 11.51 ตามลําดับ 

สําหรับรายงานดานระบาดวิทยา (รง.506) ของสถานพยาบาลในอําเภอแมเมาะ ในชวงเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2562 พบวาอาการปวยดานระบาดวิทยาที่เปนมากที่สุดใน 3 อันดับแรก คือ โรคเยื่อจมูกและ
ลําคออักเสบเฉียบพลัน (โรคไขหวัด) จํานวน 165 ราย รองลงมาคือ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 154 ราย และโรค
กระเพาะอาหาร จํานวน 86 ราย 

การตรวจวัดสารปรอท สารหนู ในกลุมประชาชน 
การตรวจวัดสารปรอทในเลือดและสารหนูในปสสาวะของประชากร 4 หมูบาน ใน 3 ตําบล 

ไดแก บานสบปาดและบานปงตนปง ตําบลสบปาด บานแมเมาะสถานี ตําบลแมเมาะ และบานทาสี 
ตําบลบานดง ดําเนินการปละ 1 ครั้ง สําหรับป 2562 กําหนดทําการตรวจวัดในชวงครึ่งปหลัง  
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การตรวจวัดปรอทและสารหนูในพืชผักและในเนื้อวัว 
การตรวจวัดสารปรอทและสารหนูในพืช/ผัก บริเวณชุมชนชุมชนบานหางฮุง (วัดหางฮุงศรัทธาราม) 

และบริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสบปาด และการตรวจวัดสารปรอทและสารหนูในเนื้อวัวใน
ตลาดหนาอําเภอแมเมาะ ปละ 1 ครั้ง โดยป 2562 กําหนดดําเนินการในชวงครึ่งปหลัง 

10.1.2 มาตรการสําหรับคนงานกอสรางโครงการและพนักงานในโรงไฟฟา 
การตรวจสุขภาพท่ัวไปโดยแพทยและการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
กองการแพทยและอนามัยโรงไฟฟาแมเมาะ  ไดทําการตรวจสุขภาพผูปฏิบัติงานโรงไฟฟาแมเมาะซ่ึง

มีพนักงานเขารับการตรวจตลอดท้ังปๆละ 1 ครั้ง นั้น ในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 มีผูปฏิบัติงานเขารับ
การตรวจแลว รอยละ 74.59 ทั้งนี้ผลการตรวจสุขภาพทั่วไปกําหนดรวบรวมในรายงานฉบับถัดไป 

การตรวจสุขภาพพิเศษตามลักษณะงานของพนักงาน โรงไฟฟาแมเมาะ 
การตรวจสุขภาพพิเศษประจําปของผูปฏิบัติงานโรงไฟฟาแมเมาะ โดยกองการแพทยและอนามัย

โรงไฟฟาแมเมาะ ซึ่งมีพนักงานเขารับการตรวจตลอดทั้งปๆละ 1 ครั้ง นั้น ในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 
มีผูปฏิบัติงานเขารับการตรวจแลว รอยละ 80.78 ทั้งนี้ผลการตรวจสุขภาพพิเศษกําหนดรวบรวมในรายงานฉบับ
ถัดไป 

ขอมูลการเจ็บปวยของพนักงานโรงไฟฟา 
รวบรวมขอมูลการเจ็บปวยจากสถานพยาบาลภายในโรงไฟฟาแมเมาะ โดยเฉพาะจํานวนผูปวยโรค

ทั่วไป และโรคระบบทางเดินหายใจของพนักงานโรงไฟฟา ทุก 6 เดือน เพ่ือศึกษาปญหาสาธารณสุขและสุขภาพ
ของคนงานและพนักงาน ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 มีพนักงานมารับการรักษาท่ีสถานพยาบาล
โรงไฟฟาแมเมาะ จํานวน 4,747 ราย พบวา เขารับการรักษาดวยโรคท่ัวไป จํานวน 3,876 ราย และโรคระบบ
ทางเดินหายใจ จํานวน 871 ราย 

การตรวจสุขภาพของคนงานกอสราง โครงการโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 
การตรวจสุขภาพประจําปของคนงานกอสราง บริษัท เนาวรัตนพัฒนาการ จํากัด (มหาชน) 

กําหนดดําเนินการในคร่ึงปหลัง ทั้งนี้จะรวบรมขอมูลนําเสนอในรายงานฉบับถัดไป 
  
10.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
1) สถิติอุบัติเหตุระหวางการปฏิบัติงาน 
สถิติอุบัติเหตุระหวางการปฏิบัติงานของพนักงานโรงไฟฟาแมเมาะ 
สถิติอุบัติเหตุของพนักงานและลูกจางของโรงไฟฟาฯ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 

พบวา มีอุบัติเหตุดานบุคคลจํานวน 5 ครั้ง โดยมีความรุนแรงระดับ B (บาดเจ็บรุนแรง ถึงขั้นหยุดงาน) 
จํานวน 1 คร้ัง ความรุนแรงระดับ C คือ บาดเจ็บเล็กนอย พยาบาลเบ้ืองตนไมหยุดงาน จํานวน 4 ครั้ง และ
มีชั่วโมงการทํางานสะสม 1,798,668 ชั่วโมงทํางาน 

  สถิติอุบัติเหตุระหวางการปฏิบัติงานของคนงานกอสราง 
  สถิติการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานในชวงระหวาง มกราคม-มิถุนายน 2562 มีอุบัติเหตุดาน
บุคคลจํานวน 7 ครั้ง โดยเปนความรุนแรงระดับ C คือ บาดเจ็บเล็กนอย พยาบาลเบื้องตนไมหยุดงานทั้งหมด
โดยมีชั่วโมงการทํางานสะสมจนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 รวมเปน 4,722,267 ชั่วโมงทํางาน 
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2) การปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน (ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน)  
สําหรับในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 โรงไฟฟาแมเมาะและโครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟา

ทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะเคร่ืองที่ 4-7 ไดทําการฝกซอมแผนฉุกเฉินระดับ จํานวน 8 ครั้ง เปนแผนฉุกเฉินอัคคีภัย 
ระดับ 1 จํานวน 3 ครั้ง แผนฉุกเฉินอัคคีภัยระดับ 2 จํานวน 3 ครั้ง แผนฉุกเฉินอัคคีภัยระดับ 3 จํานวน 1 ครั้ง 
และแผนเหตุฉุกเฉินทางรังสี 


