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โรงไฟฟาแมเมาะ ไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม ตามท่ีระบุในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  สําหรับ
โครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 อยางเครงครัด ผล
การปฏิบัติตามมาตรการ ในชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 สามารถสรุปไดดังนี้ 

ก. มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โรงไฟฟาแมเมาะ ไดดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมในหัวขอที่

เกี่ยวของตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมฯ ทั้งมาตรการท่ัวไป และมาตรการระยะ
ดําเนินการ ในทุกหัวขอ ไดแก คุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ําผิวดิน คุณภาพน้ําใตดิน ทรัพยากร
สัตวปา นิเวศวิทยาทางน้ําและการประมง ระบบนิเวศวิทยา การคมนาคม การเกษตร การระบายนํ้าและการ
ปองกันน้ําทวม การจัดการกากของเสีย เศรษฐกิจ สังคมและการมีสวนรวมของประชาชน ทัศนียภาพ 
สาธารณสุขและสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุข  

ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โรงไฟฟาแมเมาะ ไดปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง โดย

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ สามารถสรุปไดดังนี้ 

1.  คุณภาพอากาศ 

1.1  คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
1) มลสารประเภทกาซ และฝุนละออง 
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ไดแก กาซซัลเฟอรไดออกไซด 

(SO2) กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) ฝุนละอองรวม (TSP) และฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน 
(PM-10) พบวาในระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไปแบบตอเนื่อง จํานวน 11 สถานี มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอม
แหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) และฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) ตลอดระยะเวลาตรวจวัด  

2) มลสารประเภทโลหะหนัก 
ผลการตรวจวัดมลสารประเภทโลหะหนักในบรรยากาศโดยทั่วไป เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 

ซึ่งเปนชวงเวลาเดียวกันกับการตรวจวัดโลหะหนักจากปลองโรงไฟฟา โดยดําเนินการตรวจวัดที่สถานีตรวจ
อากาศหลัก ชุมชนบานหางฮุง และสถานีบานสบปาด พบวา ปริมาณสารปรอท และปริมาณสารหนูในฝุน
บรรยากาศโดยทั่วไป ทุกสถานีตรวจวัด มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศ (Ambient Air 

Quality Criteria : AAQCs) ตามประกาศกระทรวงส่ิงแวดลอมของออนตาริโอ (Ontario Ministry of 
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the Environment: MOE) ประเทศแคนาดา ซึ่งสําหรับประเทศไทย และ US.EPA ยังไมมีการกําหนด
เกณฑมาตรฐานฯ ดังกลาว 

1.2 คุณภาพอากาศจากปลองโรงไฟฟาแมเมาะ 

1) คุณภาพอากาศท่ีระบายจากปลองอยางตอเนื่อง 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยใชระบบติดตามตรวจสอบการระบายมลสารอยาง

ตอเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System : CEMS) ของโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 8-13 และ
โรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 พบวา กาซออกไซด
ของไนโตรเจน (NOx) และกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ที่ระบายจากปลองระบายมลสารของโรงไฟฟา 
แมเมาะทุกปลอง มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานฯ ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2544) เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสียจากโรงไฟฟา 
แมเมาะ และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการ 
ปลอยท้ิงอากาศเสียจากโรงไฟฟาใหม (พ.ศ.2553) และอยูในคาควบคุมที่กําหนดในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอมฯ ยกเวนคาออกไซดของไนโตรเจน (NOx) มีคาเกินคาควบคุมที่กําหนดในมาตรการ
ของรายงานฯ โดยมีคา 98 และ 92 ppm (กําหนดใหไมเกิน 90 ppm) ในเดือนกันยายน และธันวาคม 
2562 ตามลําดับ แตมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานฯ (มาตรฐานกําหนดไมเกิน 200 ppm) ซึ่งเกิดจากการระบาย
ของโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 สําหรับคาที่เกินคาควบคุมนั้น เกิดขึ้นเพียงบางชั่วโมง 
โดยมีการควบคุมอัตราการระบายทันทีหลังทราบคา 

2) การตรวจสอบความถูกตองของการทํางานระบบ CEMS 
การตรวจสอบความถูกตองของการทํางานระบบติดตามตรวจสอบการระบายมลสารอยาง

ตอเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System: CEMS) ของโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 8-13 และ
โรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องท่ี 4-7 ระหวางวันที่ 28 ตุลาคมถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน และระหวาง
วันที่ 25 พฤศจิกายนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 พบวาทั้งการทํา System Audit และ Performance Audit 

ดวยวิธี Relative Accuracy Test Audit (RATA) สรุปไดวา ระบบ CEMS ของโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 
8-13 และโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 มีการติดตั้งในตําแหนงที่ถูกตองเหมาะสม และ
ระบบการตรวจวัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด ระบบการตรวจวัดกาซออกไซดของไนโตรเจน ระบบการ
ตรวจวัดกาซออกซิเจน ระบบการตรวจวัดอัตราการไหล มีประสิทธิภาพการทํางานอยูในเกณฑดี สามารถ
ตรวจวัดคาตางๆ ไดอยางถูกตองตามเกณฑการประเมินของ US.EPA. 

3) คุณภาพอากาศท่ีระบายจากปลองแบบครั้งคราว 
ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายจากปลองแบบคร้ังคราวของ โรงไฟฟาแมเมาะ  

เครื่องท่ี 8-13 ระหวางวันที่ 28 สิงหาคมถึงวันที่ 10 กันยายน 2562 และในวันที่ 11, 23 ธันวาคม 2562 
โดยบรษิัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด พบวา ฝุนละออง (Particulate) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) 
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และกาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) ที่ระบายจากปลองโรงไฟฟาแมเมาะ ปจจุบัน ทุกปลองมีคาอยูใน
เกณฑมาตรฐานปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงาน
ไฟฟา ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2544) เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟาแมเมาะ และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสียจากโรงไฟฟาใหม (พ.ศ.2553) 

สวนการตรวจวัดมลสารประเภทโลหะหนัก ไดแก ปริมาณสารปรอท (Hg) และสารหนู (As) 

ที่ระบายจากปลองแบบครั้งคราวไดดําเนินการตรวจวัด ชวงเดียวกับการตรวจวัดสารปรอท และสารหนูในฝุน
บรรยากาศโดยทั่วไป โดยพบวา ปริมาณสารปรอท (Hg) และสารหนู (As) ที่ระบายจากปลองโรงไฟฟาแม
เมาะทุกปลองมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานฯ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของ
สารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน (พ.ศ.2549) 

4) ปรอทและสารหนู ในถานหินและวัตถุพลอยไดจากกระบวนการผลิต 

ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนัก ไดแก สารปรอท (Hg) และ สารหนู (As) ในถานหินและวัตถุ
พลอยไดจากกระบวนการผลิต ไดแก เถาหนักเถาลอย และยิปซัม เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 โดยบริษัท 
อินเตอรเนชั่นแนล เทสต้ิง เซอรวิส จํากัด พบวา ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักมีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐานฯ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (2548) เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว  
ที่กําหนดใหปริมาณปรอทไมเกิน 20 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และปริมาณสารหนูไมเกิน 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

 2. ระดับเสียง 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ไดแก ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียง
สูงสุด (Lmax) ซึ่งตรวจวัดระหวางวันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2562 บริเวณชุมชนใกลเคียงพ้ืนที่โรงไฟฟา 
แมเมาะที่อาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินกิจกรรมของโรงไฟฟาแมเมาะทั้ง 4 สถานี ไดแก สถานีบานหางฮุง 
สถานีบานสบปาด สถานีบานพักพนักงานหวยคิง และริมรั้วโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-7  
มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548)  สําหรับคาระดับเสียงเฉลี่ย 8 
ชั่วโมง (Leq 8 hr) ที่บริเวณหองควบคุมโรงไฟฟาแมเมาะ หนวยที่ 8-13 และหองควบคุมโรงไฟฟาทดแทน
โรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
(พ.ศ.2561) ทั้งหมด 

3. คุณภาพน้ําผิวดิน 

3.1 คุณภาพน้ําผิวดิน 
ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําผิวดิน จํานวน 6 สถานี ไดแก บริเวณอางเก็บน้ําแมจาง อางเก็บน้ํา       

แมขาม อางเก็บน้ําแมเมาะ ทายน้ําจากอางเก็บน้ําแมเมาะ ลําน้ําแมจาง และทายน้ําลําน้ําแมจาง  ในวันที่       
9 ตุลาคม 2562 โดยเปนตัวแทนของฤดูฝน พบวา คุณภาพน้ําผิวดินสวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 
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2537) ยกเวน คาบีโอดีบริเวณอางเก็บน้ําแมขาม และอางเก็บน้ําแมเมาะ ที่พบวา มีคาไมอยูในเกณฑมาตรฐาน
ฯ เล็กนอย ทั้งนี้ บริเวณอางเก็บนํ้าแมขามเปนแหลงน้ําดิบของโรงไฟฟาแมเมาะ จึงคาดวา การที่คาบีโอดีไม
อยูในเกณฑมาตรฐานฯ อาจเนื่องมาจากสภาพตามธรรมชาติของอางเก็บน้ํา ไมไดเกิดจากกิจกรรมของ
โรงไฟฟาแมเมาะแตอยางใด สําหรับบริเวณอางเก็บน้ําแมเมาะ เปนแหลงรองรับน้ําจากพ้ืนที่ตอนบน ซึ่งไดรับ
ตะกอนและสารอินทรียที่พัดพาลงมากับน้ํา จึงอาจเกิดการสะสมของอินทรียสารภายในอางเก็บน้ําแมเมาะ 
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาคุณภาพนํ้าบริเวณทายอางเก็บน้ําแมเมาะกอนระบายลงสูลําน้ําแมจางซ่ึงเปนแหลง
น้ําธรรมชาติ พบวา คาบีโอดีมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานฯ 

3.2 คุณภาพน้ําทิ้ง 
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งที่ออกจากระบบบําบัดชีววิธี ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

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

3.3 ตะกอนดินจากแหลงน้ําผิวดิน 
ผลการตรวจวัดตะกอนดินจากแหลงน้ําผิวดิน บริเวณอางเก็บน้ําแมเมาะ ในวันที่ 5 ตุลาคม 

2562 พบวา ผลการวิเคราะหสวนใหญมีคาอยู ในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ  
เรื่อง เกณฑคุณภาพตะกอนดินในแหลงน้ําผิวดิน (หมวด 1 เกณฑคุณภาพตะกอนดินในแหลงน้ําผิวดินเพ่ือ
คุมครองสัตวหนาดิน) ยกเวนคาโลหะหนัก ไดแก สารหนูและตะกั่วที่มีคาไมอยูในเกณฑมาตรฐานฯ ทั้งนี้ 
สําหรับสารหนูที่มีคาไมอยูในเกณฑมาตรฐานฯ คาดวานาจะมีสาเหตุจากสภาพธรรมชาติของพ้ืนที่ สูงทาง
ภาคเหนือที่ทรัพยากรดินมีวัตถุตนกําเนิดดินที่มีสารหนูเปนองคประกอบอยูสูง สวนคาตะก่ัวที่พบวา  มีคา 
ไมอยูในเกณฑมาตรฐานฯ จะมีการเฝาระวังและติดตามผลการตรวจวัดตอไป อยางไรก็ตาม หากพิจารณาคา
ตะก่ัวในตะกอนดินจากแหลงน้ําทิ้งของโรงไฟฟาแมเมาะ กอนระบายลงสูอางเก็บน้ําแมเมาะ พบวา คาตะกั่ว
มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานฯ  

3.4 ตะกอนดินจากแหลงน้ําทิ้ง 
ผลการตรวจวัดตะกอนดินจากแหลงน้ําทิ้งที่ผานระบบชีววิธี กอนระบายลงสูอางเก็บน้ําแมเมาะ 

ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ซึ่งเปนตัวแทนชวงฤดูฝน พบวา คาโลหะหนักของตะกอนดินจากแหลงน้ําทิ้ง  
มีคาอยู เกณฑ TTLC (Total Threshold Limit Concentration) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
เร่ือง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 ทุกดัชนีตรวจวัด 

4. คุณภาพน้ําใตดิน 
ผลการตรวจสอบคุณภาพนํ้าใตดิน  ซึ่งมีจุดเก็บตัวอยางน้ําใตดิน จํานวน 3 สถานี  ไดแก 

บานขวงมวง บานสบปาด และบานหวยเปด โดยทําการเก็บตัวอยาง เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 พบวา
คุณภาพน้ําใตดินมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
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ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) และเกณฑอนุโลมสูงสุดตามมาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาลที่ใชบริโภคได ประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (พ.ศ. 2551) ทุกดัชนีตรวจวัด 

5. ทรัพยากรดิน 
ผลการตรวจวัดทรัพยากรดิน จํานวน 4 สถานี ไดแก บริเวณวัดหางฮุงศรัทธาราม รพ.สต.บาน     

สบปาด ขอบบอเก็บเถาถานหินดานทิศใต และดานทิศตะวันตก  โดยเก็บตัวอยางดินสถานีละ 2 ระดับ      
ความลึก ไดแก ที่ระดับความลึก 0-20 และ 20-40 เซนติเมตร ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 พบวา 
คุณภาพดินสวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพดิน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) ยกเวนสารหนูที่มีคาไมอยูในเกณฑมาตรฐานฯ ทุกจุดตรวจวัดและทุกระดับความลึก 
ทั้งนี้ คาดวาสวนหนึ่งนาจะมีสาเหตุมาจากสภาพธรรมชาติของพ้ืนที่สูงทางภาคเหนือที่ทรัพยากรดินมีวัตถุตน
กําเนิดดินที่มีสารหนูเปนองคประกอบอยูสูง (EHIA, 2561)  

6. นิเวศวิทยาทางน้ํา/การประมง 
ดําเนินการเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว สัตวหนาดิน และสัตวน้ําวัยออน  

บริเวณ 7 สถานี ไดแก บริเวณอางเก็บน้ําแมจาง อางเก็บน้ําแมขาม อางเก็บน้ําแมเมาะ ทายอางเก็บน้ําแมเมาะ 
ลําน้ําแมจาง ทายลําน้ําแมจาง และเข่ือนกิ่วลม  ในวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ซึ่งเปนตัวแทนในชวงฤดูฝน มีผล
โดยสรุปดังนี้ 

6.1 แพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว 
ผลการสํารวจแพลงกตอนพืช พบวา บริเวณอางเก็บน้ําแมจาง อางเก็บน้ําแมขาม และอางเก็บน้ํา     

แมเมาะ พบไดโนแฟลกเจลเลตเปนกลุมที่มีปริมาณสูงสุด และพบแพลงกตอนพืชชนิดเดนในแตละพ้ืนที่ศึกษา 
ไดแก Oscillatoria spp., Peridinium spp., Gymnodinium sp., Synedra sp., Fragilaria sp., Pseudanabaena 
sp., Raphidiopsis mediterranea และ Aulacoseira granulata ซึ่งแพลงกตอนพืชดังกลาวสวนใหญ
เปนชนิดที่บงชี้ถึงแหลงน้ํามีสารอาหารปานกลางจนถึงสูง สําหรับบริเวณลําน้ําแมจาง และทายลําน้ําแมจาง 
พบไดอะตอม Synedra sp. เปนชนิดเดน ซึ่ ง เปนชนิดที่บงบอกไดถึงแหลงน้ํ ามีคุณภาพคอนขางดี  
มีสารอาหารนอย (ยุวดี, 2548) นอกจากนี้ ยังพบสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินชนิดที่สรางสารชีวพิษซึ่งมีผลตอ
ตับและเน้ือเยื่อ กระจายอยูตามสถานีสํารวจตางๆ แตมีปริมาณไมมากนัก  

  สําหรับผลการสํารวจแพลงกตอนสัตว พบแพลงกตอนสัตวที่พบเดนในพื้นที่ศึกษา ไดแก 
Copepod nauplii, Unidentified calanoid copepods, Difflugia lithophila, Polyarthra vulgaris, 
Brachionus forficula, Brachionus falcatus, Keratella tropica และ  Brachionus forficula ส ว น           
แพลงกตอนสัตวชนิดอ่ืนๆ จะพบในปริมาณนอย และสวนใหญเปนชนิดที่สามารถพบไดทั่วไปในแหลงน้ําจืด  
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6.2 สัตวหนาดิน 

ผลการสํารวจสัตวหนาดินทั้ง 7 สถานี พบวา สวนใหญพบเปนตัวออนแมลงนํ้าในกลุมตัวออน
แมลงปอ กุง ไสเดือนน้ํา หอยฝาเดียว และหอยสองฝา ซึ่งจัดวาเปนแหลงน้ําที่มีคุณภาพปานกลางถึงระดับดี 
สัตวน้ําสามารถอยูอาศัยได โดยพบความหนาแนนของสัตวหนาดินสูงที่สุดบริเวณเขื่อนกิ่วลม ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา 
คาดัชนีความหลากหลายของสัตวหนาดิน พบวา โดยรวมมีคาในระดับปานกลาง 

6.3 สัตวน้ําวัยออน 

ผลการสํารวจลูกปลาท้ัง 7 สถานี พบวา สวนใหญเปนกลุมปลาท่ีอาศัยอยูตามแหลงนํ้านิ่งทั่วไป
ไดแก ปลาบูหมาจู แปนแกว และกริมควาย และพบลูกปลาที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจจํานวน 7 ชนิด ไดแก 
สรอยขาว กระทุงเหว กระทิง นิล หมอเทศขางลาย หมอชางเหยียบ และชะโด  ทั้งนี้ในการสํารวจยังพบ 
ลูกปลาท่ีนาสนใจ ไดแก ลูกปลารากกลวยจินดา และลูกปลาแขยงขางลาย ที่ปจจุบันพบนอย และในการ
สํารวจครั้งนี้ยังพบลูกปลาสรอยขาว ที่แสดงใหเห็นถึงพื้นที่สํารวจยังอุดมสมบูรณและเหมาะกับการอยู
อาศัยของลูกปลาเปนอยางดี นอกจากนี้ พบลูกปลาหมอเทศขางลายมีการแพรกระจายเพิ่มขึ้นจากการ
สํารวจพบครั ้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ ่งลูกปลาหมอเทศขางลายเปนสัตวน้ําตางถิ ่น ( Alien 

Species) และอาจมีแนวโนมรุกรานสัตวน้ําประจําถิ่นในอนาคต 

6.4 ปริมาณโลหะหนักในเนื้อปลาของอางเก็บน้ําแมเมาะ 

ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักในเนื้อปลา จํานวน 5 สถานี ไดแก บริเวณอางเก็บน้ําแมจาง 
อางเก็บน้ําแมขาม อางเก็บน้ําแมเมาะ ลําน้ําแมจาง และเข่ือนกิ่วลม พบวา ตะกั่วและปรอทอินทรียมีคาอยู
ในเกณฑมาตรฐาน Codex General Standard for Contaminants and Toxins in Food and Feed; 

CODEX STAN 193-1995 สําหรับโครเมียม แคดเมียม ปรอท และสารหนู ไมไดมีการกําหนดคาเกณฑ
มาตรฐานฯ  

7. การคมนาคม 

7.1 การตรวจนับปริมาณการจราจร 
ผลการตรวจนับปริมาณจราจรจํานวน 2 จุด คือ ทางหลวงหมายเลข 1348 บริเวณบานเวียงสวรรค 

และบริเวณเสนทางเขาสู กฟผ.แมเมาะ ระหวางวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.00-18.00 น.  
เปนระยะเวลา 3 วันตอเนื่อง ครอบคลุมวันทํางาน 2 วัน และวันหยุดราชการ 1 วัน เมื่อเปรียบเทียบ
อัตราสวนของปริมาณจราจร หรือที่เรียกวาคา V/C Ratio พบวา ถนนทุกเสนมีความคลองตัวสูงมาก และ
สามารถรองรับปริมาณจราจรไดเพ่ิมอีกมาก โดยมีปริมาณรถยนตนั่งสวนบุคคลมากที่สุด  

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทสรุปผูบริหาร 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โรงไฟฟาแมเมาะ ฉบับที่ 9 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) 

 
  

vii 
ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

7.2 การติดตามตรวจสอบ จํานวนอุบัติเหตุ สาเหตุของอุบัติเหตุ และระดับความรุนแรง 
เกิดอุบัติเหตุทางการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 1348 จํานวน 19 ครั้ง บาดเจ็บ 13 คน และ

เสียชีวิต 7 คน สวนบนถนนทางเขาสู กฟผ.แมเมาะ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจํานวน 18 คร้ัง มีผูบาดเจ็บ 3 คน 
และไมมีผูเสียชีวิต โดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกิดจากการขับรถเร็วและความประมาท 

8. การจัดการกากของเสีย 
โรงไฟฟาแมเมาะ ไดดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยระหวางเดือน

กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 มีการคัดแยกขยะตามสภาพของขยะบริเวณจุดรอรับขยะ โดยมีปริมาณขยะทั่วไป 
284,880 กิโลกรัม ขยะควบคุมพิเศษ 16,812 กิโลกรัม เชน กระปอง หลอดไฟฟา ฉนวนกันความรอน เศษ
ตะกรันจากงานหลอโลหะ และไสกรองนํ้ามันเครื่อง น้ํายาเคมี 180 ลิตร และขยะติดเชื้อ 430 กิโลกรัม โดย
ไมมีขยะหมุนเวียน 

สําหรับการวิเคราะหปริมาณ Organic Carbon ในเถา และปริมาณโลหะหนักในเถาลอย  
เถาหนัก และน้ําชะเถา โดยกําหนดเก็บตัวอยางเปนประจําทุกเดือน ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562  
ผลการวิเคราะห พบวา ปริมาณโลหะหนักในเถาถานหินและนํ้าชะเถา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548  

9. เศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวมของประชาชน 
การสํารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็น ทําการสํารวจครอบคลุมตามขอบเขตพ้ืนที่

ศึกษาท่ีกําหนด ไดแก หมูบานที่อยูใน 5 ตําบลของอําเภอแมเมาะ ปละ 1 ครั้ง โดยป 2562 ทําการสํารวจ
เม่ือเดือนสิงหาคม-กันยายน 2562 โดยวาจางมหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง ทําการสัมภาษณดวย
แบบสอบถามตามกลุมเปาหมาย 

1) กลุมครัวเรือน จํานวน 430 ครัวเรือนตัวอยาง ผลการสํารวจพบวา ครัวเรือนสวนใหญรูสึก
พึงพอใจตอการดําเนินการของ กฟผ.แมเมาะ รอยละ 74.9 ไมมีความคิดเห็น รอยละ 23.0 และไมมีความ
พึงพอใจ รอยละ 2.1 ตามลําดับ 

2) กลุมผูนําชุมชน จํานวน 88 คน ผลการสํารวจพบวา สวนใหญมีความรูสึกพึงพอใจตอการ
ดําเนินการของ กฟผ.แมเมาะ รอยละ 90.9 ไมมีความคิดเห็น รอยละ 6.8 และไมมีความพึงพอใจ รอยละ 
2.3 ตามลําดับ 
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10. สาธารณสุข และสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

10.1 สาธารณสุข และสุขภาพ 

10.1.1 มาตรการสําหรับชุมชนรอบโรงไฟฟา 

1) ขอมูลทุติยภูมิดานสภาวะสุขภาพของประชาชน 

จากรายงานผูปวยนอกตามกลุมสาเหตุ (รง.504 รวม 21 กลุมโรค) ภาพรวมสุขภาพของประชาชน 
ที่เขารับการรักษาท่ีสถานพยาบาลฯ ทั้ง 6 แหงดังกลาว ในชวงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2562 พบวา อาการปวย
ใน 3 อันดับแรก คือ โรคเกี่ยวกับตอมไรทอ โภชนาการและเมตะบอลิซึม รอยละ 13.55 รองลงมาคือ โรคระบบ
ไหลเวียนเลือด รอยละ 13.48 และโรคระบบหายใจ รอยละ 8.76 ตามลําดับ 

สําหรับจากแบบการบันทึกในรายงานดานระบาดวิทยา (รง.506) ของสถานพยาบาลในอําเภอ
แมเมาะ ในชวงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2562 พบวาอาการปวยดานระบาดวิทยาที่เปนมากที่สุดใน 3 อันดับแรก 
คือ อุจจาระรวง จํานวน 916 ราย รองลงมาคือ ปอดบวม จํานวน 226 ราย และโรคไขหวัดใหญ จํานวน 122 ราย 

2) การตรวจวัดสารปรอท สารหนู ในกลุมประชาชน 

ทําการตรวจวัดที่ หมูบานสบปาด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 หมูบานแมเมาะสถานี  เมื่อ
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 และหมูบานทาสี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 จากผลการตรวจวัด พบวา 
ปริมาณสารปรอทในเลือด และสารหนูในปสสาวะของกลุมประชาชนมีคาไมเกินคาอางอิง  

3) การตรวจวัดปรอทและสารหนูในพืชผักและในเนื้อวัว 
เก็บตัวอยางพืชผัก เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 และเก็บตัวอยางเนื้อวัว เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 

2562 จากผลการตรวจวัด พบวา โลหะหนักในพืชผัก และเนื้อวัวมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานอาหารท่ีมี  
สารปนเปอน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ. 2529) และมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปอน 
(ฉบับที่ 2) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 273) พ.ศ. 2546 ทุกดัชนีตรวจวัด 

10.1.2 มาตรการสําหรับพนักงานในโรงไฟฟา 

การตรวจสุขภาพทั่วไป และการตรวจสุขภาพพิเศษ ประจําปของผูปฏิบัติงานโรงไฟฟาแมเมาะ 
โดยกองการแพทยและอนามัยโรงไฟฟาแมเมาะ มีการดําเนินการตลอดป และพนักงานจะเขารับการตรวจ   
ปละ 1 ครั้ง ในชวงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2562 พบวา 

1)  การตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทยและการตรวจทางหองปฏิบัติการ  มีผูปฏิบัติงานเขารับ
การตรวจ รวมทั้งสิ้น 1,888 คน คิดเปนรอยละ 94 ของพนักงานทั้งหมดผลการตรวจตามโรคท่ีเฝาระวัง 9 
รายการในป 2562 พบรายการที่ตรวจพบมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ ระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือดสูง 
รอบเอวเกิน และระดับไขมันไตรกรีเซอไรดในเลือดสูง รอยละ 48.29, 38.94 และ 30.27 ตามลําดับ 
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      2) การตรวจสุขภาพพิเศษตามลักษณะงานของพนักงาน โรงไฟฟาแมเมาะ 
   2.1) การตรวจสมรรถภาพการไดยิน  มีพนักงานเขารับการตรวจ รอยละ 100 จากที่ไดรับการ

ประเมินวาจะตองตรวจสมรรถภาพการไดยินทั้งหมด โดยผลการตรวจพบวาปกติมี รอยละ 38 สวนใหญอยู
ในกลุมเฝาระวัง (คือ การรับฟงเสียงในชวงเสียงพูดคุยอยูในเกณฑปกติ แตชวงความถ่ีสูงใชความดังมากกวา
เกณฑปกติ)  

  2.2) การตรวจสมรรถภาพการทํางานของปอด สําหรับพนักงานผูที่สัมผัสสารเคมี ฝุนละออง 
และ Insulation มีพนักงานเขารับการตรวจ รอยละ 100 จากที่ไดรับการประเมินวาจะตองตรวจสมรรถภาพ
ปอดท้ังหมด ผลการตรวจพบวาสวนใหญปกติ รอยละ 94.6 

  2.3) การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น พบวา สวนใหญผูปฏิบัติงานมีสายตาปกติ คิดเปนรอยละ 30 

การเจ็บปวยของพนักงานโรงไฟฟา จากสถานพยาบาล ระหวางเดือนมกราคม -ธันวาคม 2562 
พบวา มีพนักงานมารับการรักษาที่สถานพยาบาลโรงไฟฟาแมเมาะ จํานวน 10 ,459 ราย พบวา เขารับการ
รักษาดวยโรคทั่วไป จํานวน 8,625 ราย และโรคระบบทางเดินหายใจ จํานวน 1,834 ราย 

10.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1) สถิติอุบัติเหตุระหวางการปฏิบัติงาน ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 พบวา มีอุบัติเหตุ
ดานบุคคลจํานวน 23 ครั้ง โดยเปนความรุนแรงระดับ B (บาดเจ็บรุนแรง ถึงขั้นหยุดงาน) จํานวน 7 ครั้ง  
ความรุนแรงระดับ C คือ บาดเจ็บเล็กนอย พยาบาลเบื้องตนไมหยุดงาน จํานวน 16 คร้ัง 

2) การปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน (ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน) ระหวางเดือนมกราคม-ธันวาคม 2562 
โรงไฟฟาแมเมาะไดทําการฝกซอมแผนฉุกเฉินระดับ 1, 2 และ 3 รวม 26 ครั้ง  




