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i 
ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

โรงไฟฟาแมเมาะ ไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม ตามท่ีระบุในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม  สําหรับ
โครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 อยางเครงครัด  
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 สามารถสรุปไดดังนี้ 

ก. มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โรงไฟฟาแมเมาะ ไดดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมในหัวขอที่

เกี่ยวของตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมฯ ทั้งมาตรการท่ัวไป และมาตรการระยะ
ดําเนินการ ในทุกหัวขอ ไดแก คุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ําผิวดิน คุณภาพน้ําใตดิน ทรัพยากร
สัตวปา นิเวศวิทยาทางนํ้าและการประมง ระบบนิเวศวิทยา การคมนาคม การเกษตร การระบายนํ้าและการ
ปองกันนํ้าทวม 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) พบวาในระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไปแบบตอเนื่อง จํานวน 11 สถานี มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอม
แหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) และฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) ยกเวนฝุนละอองรวมในวันที่ 27 มกราคม 
2563 ที่สถานีบานใหมรัตนโกสินทร และฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) มีคาเกินเกณฑ
มาตรฐานท่ีสถานีตรวจอากาศหลัก จํานวน 27 วัน  สถานีบานสบปาด จํานวน 7 วัน  สถานีบานหัวฝาย 
จํานวน 17 วัน และสถานีศูนยราชการแมเมาะ จํานวน 4 วัน ทั้งนี้เนื่องจากผลกระทบการเผาในท่ีโลงเพ่ือ
เตรียมพ้ืนที่ในการทําเกษตร และในชวงดังกลาวอยูในฤดูแลงซึ่งอากาศจะแหงทําใหงายตอการฟุงกระจาย
ของฝุน ซึ่งเกิดขึ้นเปนประจําของทุกป 
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สําหรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปแบบครั้งคราว ไดแก ปรอทในฝุน  
สารหนูในฝุน และฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ในระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 

ไมสามารถดําเนินการตรวจวัดได เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สงผลใหบริษัทผูรับจาง (บริษัท เอสจีเอส ประเทศไทย จํากัด) ไมสามารถเดินทางมาเขามาเพ่ือปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่จังหวัดลําปางได โดยมีแผนจะดําเนินการตรวจวัดมลสารประเภทโลหะหนัก ครั้งที่ 1 ประจําป 2563 
ในชวงเดือนกรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ กฟผ. ไดทําหนังสือขอผอนผันการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอม รอบท่ี 1/2563 (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563) และไดรับหนังสือตอบกลับจาก
หนวยงานอนุญาตเรียบรอยแลว (ภาคผนวก. ฏ) โดยจะรายงานผลในรายงานฉบับถัดไป 

  
2) มลสารประเภทโลหะหนัก 
สําหรับการตรวจวัดสารปรอทและสารหนู ในระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ไมสามารถ

ดําเนินการไดเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหบริษัท 
ผูรับจางดําเนินการตรวจวัดไมสามารถเดินทางมาเขามาปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดลําปางได โดยมีแผนจะ
ดําเนินการตรวจวัดมลสารประเภทโลหะหนัก ครั้งที่ 1 ประจําป 2563 ในชวงเดือนกรกฎาคม 2563 นี้ และ
จะรายงานผลการตรวจวัดใหทราบในรายงานฉบับถัดไป 

1.2 คุณภาพอากาศจากปลองโรงไฟฟาแมเมาะ 

1) คุณภาพอากาศท่ีระบายจากปลองอยางตอเนื่อง 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยใชระบบติดตามตรวจสอบการระบายมลสารอยาง

ตอเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System : CEMS) ของโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 8-13 และ
โรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 (โรงไฟฟาพลังความรอนแมเมาะเครื่องที่ 1) ระหวางเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2563 พบวา กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) และกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ที่
ระบายจากปลองระบายมลสารของโรงไฟฟาแมเมาะทุกปลอง มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานฯ ตามประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2544) เรื ่อง กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสียจากโรงไฟฟาแมเมาะ และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสียจากโรงไฟฟาใหม (พ.ศ.2553) และอยู
ในคาควบคุมท่ีกําหนดในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ  

2) การตรวจสอบความถูกตองของการทํางานระบบ CEMS 
การตรวจสอบความถูกตองของการทํางานระบบติดตามตรวจสอบการระบายมลสารอยาง

ตอเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System: CEMS) ของโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 8-13 และ
โรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 (โรงไฟฟาพลังความรอนแมเมาะเคร่ืองที่ 1) ที่กําหนด 
ทําการตรวจสอบความถูกตองการทํางานระบบ CEMS ตามขอกําหนดของ US.EPA ปละ 1 ครั้ง โดย
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ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 นั้น ไมมีการดําเนินการตรวจสอบและมีแผนที่จะดําเนินการ
ตรวจสอบในเดือนตุลาคม 2563 และจะรายงานผลการตรวจสอบในรายงานฉบับถัดไป 

3) คุณภาพอากาศท่ีระบายจากปลองแบบครั้งคราว 
ในระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ไมสามารถดําเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

ที่ระบายจากปลองแบบคร้ังคราว เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สงผลใหจังหวัดลําปางออกหนังสือใหบุคคลที่ทํางานหรือประกอบกิจการหรือพักอาศัยอยูในจังหวัดที่เปน
พ้ืนที่เสี่ยงตอการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 งดการเดินทางเขามาพักอาศัยในจังหวัดลําปาง ทําให
บริษัทผูรับจาง (บริษัท เอสจีเอส ประเทศไทย จํากัด) ไมสามารถเดินทางมาเขามาเพ่ือปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
จังหวัดลําปางได โดยมีแผนจะดําเนินการตรวจวัดมลสารประเภทอนุภาค ครั้งที่ 1 ประจําป 2563 ในชวง
เดือนกรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ กฟผ. ไดทําหนังสือขอผอนผันการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอม รอบท่ี 1/2563 (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563) และไดรับหนังสือตอบกลับจาก
หนวยงานอนุญาตเรียบรอยแลว (ภาคผนวก. ฏ) โดยจะรายงานผลในรายงานฉบับถัดไป 

4) ปรอทและสารหนู ในถานหินและวัตถุพลอยไดจากกระบวนการผลิต 

ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนัก ไดแก สารปรอท (Hg) และ สารหนู (As) ในถานหินและวัตถุ
พลอยไดจากกระบวนการผลิต ไดแก เถาหนักเถาลอย และยิปซัม เม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2563 โดยบริษัท 
อินเตอรเนชั่นแนล เทสต้ิง เซอรวิส จํากัด พบวา ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักมีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐานฯ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (2548) เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว  

 

 2. ระดับเสียง 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ไดแก ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียง
สูงสุด (Lmax) ซึ่งตรวจวัดระหวางวันที่ 17-23 มิถุนายน 2563 โดยบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 
บริเวณชุมชนใกลเคียงพ้ืนที่โรงไฟฟาแมเมาะท่ีอาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินกิจกรรมของโรงไฟฟา 
แมเมาะทั้ง 4 สถานี ไดแก สถานีบานหางฮุง สถานีบานสบปาด สถานีบานพักพนักงานหวยคิง และบริเวณริม
รั้วพ้ืนที่โครงการ ฝงใตของโรงไฟฟาใกลกับสวนปาแมจาง มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548) สําหรับคาระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hr) ที่บริเวณหองควบคุมโรงไฟฟา 
แมเมาะ หนวยที่ 8-13 และหองควบคุมโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 (โรงไฟฟาพลัง
ความรอนแมเมาะเครื่องที่ 1) มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
(พ.ศ.2561) ทั้งหมด 
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3. คุณภาพน้ําผิวดิน 

3.1 คุณภาพน้ําผิวดิน 
ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําผิวดิน จํานวน 6 สถานี ไดแก บริเวณอางเก็บน้ําแมจาง อางเก็บน้ํา       

แมขาม อางเก็บน้ําแมเมาะ ทายนํ้าจากอางเก็บน้ําแมเมาะ ลําน้ําแมจาง และทายนํ้าลําน้ําแมจาง  ในวันที่       
24 มีนาคม 2563 ซึ่งเปนตัวแทนของฤดูแลง โดยบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัล
แตนท จํากัด พบวา คุณภาพน้ําผิวดินมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ประเภทท่ี 3 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ทุกดัชนีตรวจวัด 

3.2 คุณภาพน้ําทิ้ง 
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งที่ออกจากระบบบําบัดชีววิธี ระหวางเดือนมกราคม -มิถุนายน 

2563 โดยเก็บตัวอยางเดือนละ 1 ครั้ง พบวา ดัชนีคุณภาพน้ําในเดือนมกราคม -มีนาคม 2563 และเดือน
มิถุนายน 2563 โดยบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด มีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2560) ทุกดัชนี
ตรวจวัด สําหรับในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 ไมสามารถดําเนินการตรวจวัดได เนื่องจากสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลใหจังหวัดลําปางออกหนังสือใหบุคคลท่ีทํางานหรือ
ประกอบกิจการหรือพักอาศัยอยูในจังหวัดที่เปนพ้ืนที่เสี่ยงตอการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 งดการ
เดินทางเขามาพักอาศัยในจังหวัดลําปาง ทั้งนี้ กฟผ. ไดจัดทําหนังสือเรียนหนวยงานที่กํากับดูแลการสง
รายงานผลการปฏิบัติมาตรการฯ เร่ือง ขอผอนผันการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม รอบท่ี 1/2563 (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563) อันเนื่องมาจากสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือทราบแลว (ภาคผนวก. ฏ) 

3.3 ตะกอนดินจากแหลงน้ําผิวดิน 
ผลการตรวจวัดตะกอนดินจากแหลงน้ําผิวดิน บริเวณอางเก็บน้ําแมเมาะ ในวันที่ 24 มีนาคม 

2563 ซึ่งเปนตัวแทนฤดูแลง พบวา ผลการวิเคราะหสวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกรม
ควบคุมมลพิษ เรื่อง เกณฑคุณภาพตะกอนดินในแหลงน้ําผิวดิน (หมวด 1 เกณฑคุณภาพตะกอนดินในแหลง
น้ําผิวดินเพ่ือคุมครองสัตวหนาดิน) ยกเวนคาสารหนูที่มีคาไมอยูในเกณฑมาตรฐานฯ ซึ่งสวนหนึ่งนาจะมี
สาเหตุจากสภาพธรรมชาติของพ้ืนที่สูงทางภาคเหนือที่ทรัพยากรดินมีวัตถุตนกําเนิดดินที่มีสารหนูเปน
องคประกอบอยูสูง  

3.4 ตะกอนดินจากแหลงน้ําทิ้ง 
ผลการตรวจวัดตะกอนดินจากแหลงน้ําทิ้งที่ผานระบบชีววิธี กอนระบายลงสูอางเก็บน้ําแมเมาะ 

ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 ซึ่งเปนตัวแทนชวงฤดูแลงโดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง 
คอนซัลแตนท พบวา คาโลหะหนักของตะกอนดินจากแหลงน้ําทิ้ง มีคาอยูเกณฑ TTLC (Total Threshold 
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Limit Concentration) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว 
พ.ศ. 2548 ทุกดัชนีตรวจวัด 

4. คุณภาพน้ําใตดิน 
ผลการตรวจสอบคุณภาพนํ้าใตดิน ซึ่งมีจุดเก็บตัวอยางน้ําใตดิน จํานวน 3 สถานี ไดแก 

บานขวงมวง บานสบปาด และบานหวยเปด โดยทําการเก็บตัวอยาง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 โดยบริษัท 
ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท พบวา คุณภาพน้ําใตดินมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพน้ําใตดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) และเกณฑอนุโลม
สูงสุดตามมาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาลที่ใชบริโภคได ประกาศ    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2551) ทุกดัชนีตรวจวัด 

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

ขอบบอเก็บเถาถานหินดานทิศใต และดานทิศตะวันตก เก็บตัวอยางดินสถานีละ 2 ระดับความลึก ไดแก  
ที่ระดับความลึก 0-20 และ 20-40 เซนติเมตร ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 โดยบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด  
เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท พบวา คุณภาพดินสวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพดิน ตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) ยกเวนสารหนูที่มีคาไมอยูในเกณฑมาตรฐานฯ  
ทุกจุดตรวจวัดและทุกระดับความลึก ซึ่งสวนหนึ่งนาจะมีสาเหตุมาจากสภาพธรรมชาติของพ้ืนที่สูงทางภาคเหนือ
ที่ทรัพยากรดินมีวัตถุตนกําเนิดดินที่มีสารหนูเปนองคประกอบอยูสูง (EHIA, 2561) 

6. นิเวศวิทยาทางน้ํา/การประมง 
ไมสามารถดําเนินการเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว สัตวหนาดิน และสัตวน้ําวัยออน 

บริเวณ 7 สถานี ไดแก บริเวณอางเก็บน้ําแมจาง อางเก็บน้ําแมขาม อางเก็บน้ําแมเมาะ ทายอางเก็บน้ํา  
แมเมาะ ลําน้ําแมจาง ทายลําน้ําแมจาง และเข่ือนกิ่วลม รวมถึงการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักในเนื้อปลา
บริเวณอางเก็บน้ําแมเมาะ ในชวงฤดูแลง เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 สงผลใหจังหวัดลําปางออกหนังสือใหบุคคลที่ทํางานหรือประกอบกิจการหรือพักอาศัยอยูในจังหวัด  
ที่เปนพ้ืนที่เสี่ยงตอการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 งดการเดินทางเขามาพักอาศัยในจังหวัดลําปาง 
ทั้งน้ี กฟผ. ไดจัดทําหนังสือเรียนหนวยงานท่ีกํากับดูแลการสงรายงานผลการปฏิบัติมาตรการฯ เรื่อง ขอผอนผัน
การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม รอบท่ี 1/2563 (เดือนมกราคม -มิถุนายน 
2563) อันเนื่องมาจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือทราบแลว 
(ภาคผนวก. ฏ) 
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7. การคมนาคม 

7.1 การตรวจนับปริมาณการจราจร 
ผลการตรวจนับปริมาณจราจรจํานวน 2 จุด คือ ทางหลวงหมายเลข 1348 บริเวณบานเวียง

สวรรค และบริเวณเสนทางเขาสู กฟผ.แมเมาะ สําหรับระยะดําเนินการ กําหนดทําการตรวจนับ ปละ 1 
ครั้ง เปนเวลา 3 วันตอเนื่อง ครอบคลุมวันทํางาน 2 วัน และวันหยุด 1 วัน สําหรับป 2563 กําหนด
ดําเนินการในชวงครึ่งปหลัง โดยลาสุดไดดําเนินการเมื่อวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งไดรายงานไวแลวใน
ฉบับที่ ฉบับที่ 9 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) ผลการสํารวจโดยสรุป พบวา ทางหลวงหมายเลข 1348 
บริเวณบานเวียงสวรรค และถนนทางเขา กฟผ. แมเมาะ มีความคลองตัวสูงมาก และสามารถรองรับ
ปริมาณจราจรไดเพ่ิมอีกมาก   

7.2 การติดตามตรวจสอบ จํานวนอุบัติเหตุ สาเหตุของอุบัติเหตุ และระดับความรุนแรง 
เกิดอุบัติเหตุทางการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 1348 จํานวน 10 ครั้ง บาดเจ็บ 2 ราย และ

เสียชีวิต 3 ราย สวนบนถนนทางเขาสู กฟผ.แมเมาะ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจํานวน 5 ครั้ง มีผูบาดเจ็บ 2 ราย 
และไมมีผูเสียชีวิต โดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกิดจากการขับรถเร็วและความประมาท 

8. การจัดการกากของเสีย 
โรงไฟฟาแมเมาะ ไดดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยระหวางเดือน

มกราคม-มิถุนายน 2563 มีการคัดแยกขยะตามสภาพของขยะบริเวณจุดรอรับขยะ โดยมีปริมาณขยะท่ัวไป 
245.45 ตัน ขยะรีไซเคิล เชน ขวดน้ําพลาสติก จํานวน 0.32 ตัน ขยะติดเชื้อ 0.34 ตัน ปริมาณเถาหนัก 
768,688 ตัน เถาลอย 575,968 ตัน ยิปซั่ม 1,528,455 ตัน และกากของเสียอุตสาหกรรม ไดแก ตะกอนท่ีเกิด
จากการรีดน้ําออกจากระบบผลิตน้ําใส ฉนวนกันความรอน (Rock Wool) และน้ํามันหลอลื่นพรอมถังบรรจุ
ขนาด 200 ลิตร สงกําจัดจํานวน 4,864 ตัน 

สําหรับการวิเคราะหปริมาณ Organic Carbon ในเถา และปริมาณโลหะหนักในเถาลอย  
เถาหนัก และน้ําชะเถา โดยกําหนดเก็บตัวอยางเปนประจําทุกเดือน ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563   
ผลการวิเคราะห พบวา ปริมาณโลหะหนักในเถาถานหินและน้ําชะเถา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548  

9. เศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวมของประชาชน 
การสํารวจขอมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชนรอบโรงไฟฟาแมเมาะ  

จะทําการสํารวจครอบคลุมตามขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาที่กําหนด ไดแก หมูบานที่อยูใน 5 ตําบลของอําเภอแม
เมาะ ปละ 1 ครั้ง ป 2563 กําหนดดําเนินการในชวงครึ่งปหลัง ซึ่งจะรายงานผลในฉบับถัดไป โดยลาสุด ทํา
การสํารวจเม่ือเดือนสิงหาคม-กันยายน 2562 พบวากลุมครัวเรือนจํานวน 430 ครัวเรือน สวนใหญรูสึกพึง
พอใจตอการดําเนินการของ กฟผ.แมเมาะ 
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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-มิถุนายน 2563 พบวา อาการปวยใน 
3 อันดับแรก ไดแก โรคระบบไหลเวียนเลือด รอยละ 13.05 รองลงมาคือ โรคเกี่ยวกับตอมไรทอ โภชนาการ
และเมตะบอลิซึม รอยละ 12.74 และโรคระบบหายใจ รอยละ 6.31 ตามลําดับ 

สําหรับจากแบบการบันทึกในรายงานดานระบาดวิทยา (รง.506) ของสถานพยาบาลในอําเภอ
แมเมาะ ในชวงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2563 พบวาอาการปวยดานระบาดวิทยาท่ีเปนมากท่ีสุดใน 3 
อันดับแรก ไดแก อุจจาระรวง จํานวน 544 ราย รองลงมาคือ ปอดบวม จํานวน 84 ราย และโรคไขหวัดใหญ 
จํานวน 27 ราย สวนผลรายงาน (รง.506) เดือนมิถุนายน 2563 จะแสดงผลพรอมกับรายงานฉบับถัดไป 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) 

2) การตรวจวัดสารปรอท สารหนู ในกลุมประชาชน 

การตรวจวัดสารปรอทในเลือดและสารหนูในปสสาวะของประชากร 3 หมูบาน ใน 3 ตําบล  

ดําเนินการปละ 1 ครั้ง โดยป 2563 กําหนดตรวจวัดในชวงครึ่งปหลัง โดยลาสุดไดทําการตรวจวัดเมื่อ
เดือนสิงหาคม 2562 ผลการตรวจวัด พบวา ปริมาณสารปรอทในเลือด และสารหนูในปสสาวะของกลุม
ประชาชน มีคาไมเกินคาอางอิง 

3) การตรวจวัดปรอทและสารหนูในพืชผักและในเนื้อวัว 
ดําเนินการเก็บตัวอยางพืชผัก เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 และเก็บตัวอยางเนื้อวัว เมื่อวันที่ 25 

มีนาคม 2563 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 

1) การตรวจสุขภาพท่ัวไป และการตรวจสุขภาพพิเศษ ประจําปของผูปฏิบัติงานโรงไฟฟาแมเมาะ 
โดยกองการแพทยและอนามัยโรงไฟฟาแมเมาะ มีการดําเนินการตลอดป และพนักงานจะเขารับการตรวจ   
ปละ 1 ครั้ง ในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ผูปฏิบัติงานเขารับการตรวจ รวมทั้งสิ้น 661 ราย คิดเปน
รอยละ 32.39 ของพนักงานทั้งหมด สําหรับผลการตรวจสุขภาพทั่วไป และการตรวจสุขภาพพิเศษ ประจําป 
2563 จะรายงานในรายงานฉบับถัดไป (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทสรุปผูบริหาร 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โรงไฟฟาแมเมาะ ฉบับที่ 10 (มกราคม-มิถุนายน 2563) 

 
  

viii 
ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

      2) ขอมูลการเจ็บปวยของพนักงานโรงไฟฟา ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 พบวา มี
พนักงานเขามารับการรักษาท่ีสถานพยาบาลโรงไฟฟาแมเมาะ จํานวน 4 ,367 ราย โดยเขารับการรักษาดวย
โรคทั่วไป จํานวน 3,808 ราย และโรคระบบทางเดินหายใจ จํานวน 559 ราย 

10.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1) สถิติอุบัติเหตุระหวางการปฏิบัติงาน ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 พบวา มีอุบัติเหตุ
ดานบุคคลจํานวน 15 ครั้ง โดยเปนความรุนแรงระดับ B (บาดเจ็บรุนแรง ถึงขั้นหยุดงาน) จํานวน 1 ครั้ง  
ความรุนแรงระดับ C คือ บาดเจ็บเล็กนอย พยาบาลเบื้องตนไมหยุดงาน จํานวน 14 ครั้ง 

2) การปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน (ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน) ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 
โรงไฟฟาแมเมาะไดทําการฝกซอมแผนฉุกเฉินระดับ 1, 2 และ 3 รวม 5 ครั้ง  


