
 





 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
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และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โรงไฟฟาแมเมาะ ฉบับที่ 11 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) 

 
  

i 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
โรงไฟฟาแมเมาะ ไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม ตามท่ีระบุในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม  สําหรับ
โครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 อยางเครงครัด  
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ในชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 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  คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปแบบตอเนื่อง 
    มลสารประเภทกาซ และฝุนละออง 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทั ่ว ไปแบบตอ เนื ่อง  ไดแก กาซ
ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 24 ชั่วโมง กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ฝุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง พบวา ในระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน ตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) และฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) ตลอดระยะเวลา
ตรวจวัดทั้ง 11 สถานี 

สําหรับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปแบบตอเนื่อง เฉลี่ย 1 ป 
จํานวน 11 สถานี พบวา สวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) และฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) ยกเวนฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน 
(PM-10) ที่สถานีตรวจอากาศหลัก มีคาเกินเกณฑมาตรฐานฯ เนื่องจาก ในชวงครึ่งปแรกมีคาสูงจากสภาพ
อากาศแหง รวมทั้งมีการเผาในที่โลงแจง เชน ไฟไหมปา การเผาขยะ และการเผาเพ่ือเตรียมพ้ืนที่
เกษตรกรรมในบางพ้ืนที่ ซึ่งเกิดขึ้นเปนประจําทุกปของพ้ืนที่อําเภอแมเมาะ และภาคเหนือตอนบน 
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1.2  คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปแบบครั้งคราว 
1) มลสารประเภทโลหะหนัก 
ผลการตรวจวัดมลสารประเภทโลหะหนักไดแก สารปรอท (Hg) และ สารหนู (As) ในฝุน

บรรยากาศโดยท่ัวไป เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และวันที่ 22 กันยายน 2563 ซึ่งเปนชวงเวลาเดียวกัน
กับการตรวจวัดโลหะหนักจากปลองโรงไฟฟา โดยดําเนินการตรวจวัดที่สถานีตรวจอากาศหลัก ชุมชนบาน
หางฮุง และสถานีบานสบปาด พบวา ปริมาณสารปรอท และปริมาณสารหนูในฝุนบรรยากาศโดยท่ัวไป  
ทุกสถานีตรวจวัด มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศ (Ambient Air Quality Criteria : AAQCs) 

ตามประกาศกระทรวงส่ิงแวดลอมของออนตาริโอ (Ontario Ministry of the Environment: MOE) 

ประเทศแคนาดา ซึ่งสําหรับประเทศไทย และ US.EPA ยังไมมีการกําหนดเกณฑมาตรฐานฯ ดังกลาว 

2) มลสารประเภทฝุนละออง 
ผลการตรวจวัดฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เมื่อวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2563 

และระหวางวันที่ 20-24 กันยายน 2563 ซึ่งเปนชวงเวลาเดียวกันกับการตรวจวัดโลหะหนักจากปลอง
โรงไฟฟา โดยดําเนินการตรวจวัดที่ สถานีบานหัวฝาย สถานีบานสบปาดและศูนยราชการแมเมาะ พบวา 
ปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง ทุกสถานีตรวจวัด มีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) 

1.3 คุณภาพอากาศจากปลองโรงไฟฟาแมเมาะ 

1) คุณภาพอากาศท่ีระบายจากปลองอยางตอเนื่อง 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยใชระบบติดตามตรวจสอบการระบายมลสารอยาง

ตอเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System : CEMS) ของโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 8-13 และ
โรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 (โรงไฟฟาพลังความรอนแมเมาะเครื่องที่ 1) ระหวางเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 พบวา กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) และกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)  

ที่ระบายจากปลองระบายมลสารของโรงไฟฟาแมเมาะทุกปลอง มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานฯ ตามประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2544) เรื ่องกําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสียจากโรงไฟฟาแมเมาะ และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟาใหม (พ.ศ.2553) และอยู
ในคาควบคุมที่กําหนดในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ยกเวนคาออกไซดของไนโตรเจน 
(NOx) ของโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 มีคาเกินคาควบคุมที่กําหนดในมาตรการของ
รายงานฯ โดยมีคา 92 ppm (กําหนดใหไมเกิน 90 ppm) ในเดือนกันยายน 2563 ตามลําดับ แตมีคาอยูใน
เกณฑมาตรฐานฯ (มาตรฐานกําหนดไมเกิน 200 ppm) โดยเกิดจากโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ 
เครื่องที่ 4-7 ทําการทดสอบเผาถาน High CaO รวมทั้งปญหา Bull Ring ของโมสึก ทั้งนี้ไดซอมแซมโมแลว 
เมื่อเดือนธันวาคม 2563 
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2) คุณภาพอากาศท่ีระบายจากปลองแบบครั้งคราว 
ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศท่ีระบายจากปลองแบบครั้งคราว ในชวงเดือนกรกฎาคม-

ธันวาคม 2563 ไดดําเนินการตรวจวัด 2 รอบ ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 9-27 กรกฎาคม และวันที่ 18-19 
สิงหาคม 2563 และครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 22  กันยายน - 7 ตุลาคม และวันที่ 23-24 ธันวาคม 2563 
พบวา ฝุนละออง (PM) กาซซัลเฟอรไดออกไซด  (SO2) และกาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx)  

ที่ระบายจากปลองโรงไฟฟาแมเมาะ ปจจุบัน ทุกปลองมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานปริมาณของสารเจือปนใน
อากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟา ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2544) เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสีย
จากโรงไฟฟาแมเมาะ และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟาใหม (พ.ศ.2553) 

3) ปรอทและสารหนู ในถานหินและวัตถุพลอยไดจากกระบวนการผลิต 
ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนัก ไดแก สารปรอท (Hg) และ สารหนู (As) ในถานหินและวัตถุ

พลอยไดจากกระบวนการผลิต ไดแก เถาหนักเถาลอย และยิปซัม เม่ือวันที่ 24 กันยายน 2563 พบวา  
ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานฯ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (2548) 

เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว  

 2. ระดับเสียง 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ไดแก ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียง
สูงสุด (Lmax) ซึ่งตรวจวัดระหวางวันที่ 8-14 ตุลาคม 2563 บริเวณชุมชนใกลเคียงพ้ืนที่โรงไฟฟาแมเมาะ 
ที่อาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินกิจกรรมของโรงไฟฟาแมเมาะท้ัง 4 สถานี ไดแก สถานีบานหางฮุง สถานี
บานสบปาด สถานีบานพักพนักงานหวยคิง และบริเวณริมรั้วพ้ืนที่โครงการ ฝงใตของโรงไฟฟาใกลกับสวนปา
แมจาง พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548)  สําหรับคาระดับ
เสียงเฉล่ีย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hr) ที่บริเวณหองควบคุมโรงไฟฟาแมเมาะ หนวยที่ 8-13 และหองควบคุม
โรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 (โรงไฟฟาพลังความรอนแมเมาะเครื่องท่ี 1) มีคาอยูใน
เกณฑมาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน (พ.ศ.2561) ทั้งหมด 

3. คุณภาพน้ําผิวดิน 

3.1 คุณภาพน้ําผิวดิน 
ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําผิวดิน จํานวน 6 สถานี ไดแก บริเวณอางเก็บน้ําแมจาง อางเก็บน้ํา        

แมขาม อางเก็บน้ําแมเมาะ ทายนํ้าจากอางเก็บน้ําแมเมาะ ลําน้ําแมจาง และทายนํ้าลําน้ําแมจาง เมื่อวันที่       
14 กันยายน 2563 โดยเปนตัวแทนของฤดูฝน พบวา คุณภาพน้ําผิวดินมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ํา
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ในแหลงน้ําผิวดิน ประเภทท่ี 3 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ทุก
ดัชนีตรวจวัด 

3.2 คุณภาพน้ําทิ้ง 
ผลการตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งที่ออกจากระบบบําบัดชีววิธี ระหวางเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 

2563 โดยเก็บตัวอยางเดือนละ 1 ครั้ง พบวา คุณภาพน้ําทิ้งมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานควบคุมการระบายน้ํา
ทิ้งจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2560) ทุกดัชนีตรวจวัด 

3.3 ตะกอนดินจากแหลงน้ําผิวดิน 
ผลการตรวจวัดตะกอนดินจากแหลงน้ําผิวดิน บริเวณอางเก็บน้ําแมเมาะ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 

2563 ซึ่งเปนตัวแทนฤดูฝน พบวา ผลการวิเคราะหสวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศ 
กรมควบคุมมลพิษ เรื่อง เกณฑคุณภาพตะกอนดินในแหลงน้ําผิวดิน (หมวด 1 เกณฑคุณภาพตะกอนดินใน
แหลงน้ําผิวดินเพื่อคุมครองสัตวหนาดิน) ยกเวนคาสารหนูที่มีคาไมอยูในเกณฑมาตรฐานฯ ซึ่งสวนหนึ่งนาจะ
มีสาเหตุจากสภาพธรรมชาติของพ้ืนที่สูงทางภาคเหนือที่ทรัพยากรดินมีวัตถุตนกําเนิดดินที่มีสารหนูเปน
องคประกอบอยูสูง 

3.4 ตะกอนดินจากแหลงน้ําทิ้ง 
ผลการตรวจวัดตะกอนดินจากแหลงน้ําทิ้งที่ผานระบบชีววิธี กอนระบายลงสูอางเก็บน้ําแมเมาะ 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ซึ่งเปนตัวแทนชวงฤดูฝน พบวา คาโลหะหนักของตะกอนดินจากแหลงน้ําท้ิง  
มีคาอยู เกณฑ TTLC (Total Threshold Limit Concentration) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 ทุกดัชนีตรวจวัด 

4. คุณภาพน้ําใตดิน 
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดิน จํานวน 3 สถานี ไดแก บานขวงมวง บานสบปาด และบาน

หวยเปด เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ซึ่งเปนตัวแทนชวงฤดูฝน พบวา คุณภาพน้ําใตดินมีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) และ
เกณฑอนุโลมสูงสุดตามมาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาลที่ใชบริโภคได ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2551) ทุกดัชนีตรวจวัด 

5. ทรัพยากรดิน 
การตรวจวัดทรัพยากรดิน ดําเนินการปละ 1 ครั้ง ในชวงฤดูแลง จํานวน 4 สถานี ไดแก บริเวณ 

วัดหางฮุงศรัทธาราม รพ.สต.บานสบปาด ขอบบอเก็บเถาถานหินดานทิศใต และดานทิศตะวันตก โดยเก็บ
ตัวอยางดินสถานีละ 2 ระดับความลึก ไดแก ที่ระดับความลึก 0-20 และ 20-40 เซนติเมตร ซึ่งไดดําเนินการ
ตรวจวัดเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 โดยดําเนินการรายงานผลการตรวจวัดครบถวนแล วในรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับที่ 10 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 
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6. นิเวศวิทยาทางน้ํา/การประมง 
ดําเนินการเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว สัตวหนาดิน และสัตวน้ําวัยออน บริเวณ 

7 สถานี ไดแก บริเวณอางเก็บน้ําแมจาง อางเก็บน้ําแมขาม อางเก็บน้ําแมเมาะ ทายอางเก็บน้ําแมเมาะ ลําน้ํา
แมจาง ทายลําน้ําแมจาง และเข่ือนกิ่วลม  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ซึ่งเปนตัวแทนในชวงฤดูฝน มีผลโดย
สรุปดังนี้ 

6.1 แพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว 
ผลการสํารวจแพลงกตอนพืช พบวา บริเวณอางเก็บน้ําแมจาง อางเก็บน้ําแมขาม และ 

อางเก็บน้ําแมเมาะ พบสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินเปนกลุมที่มีปริมาณสูงสุด และพบแพลงกตอนพืชชนิดเดน  
หลายชนิด ไดแก Oscillatoria spp., Peridinium spp., Synedra sp., Cylindrospermopsis raciborskii, 
Merismopedia minima, Eudorina elegans และ  Surirella robusta var. splendida ตาม ลํ า ดั บ  
ซึ่งแตละชนิดก็พบแตกตางกันไปในแตละพ้ืนที่ศึกษา สวนใหญเปนชนิดที่บงชี้ถึงแหลงน้ํามีสารอาหาร  
ปานกลางจนถึงสูง ยกเวนบริเวณทายลํานํ้าแมจาง ที่พบไดอะตอมชนิด Synedra sp. เปนชนิดเดน  
ซึ่งบงบอกไดถึงแหลงน้ําที่มีคุณภาพคอนขางดี มีสารอาหารนอย (ยุวดี, 2558) นอกจากน้ี ยังพบสาหราย 
สีเขียวแกมน้ําเงินจํานวน 2 ชนิด ที่สามารถสรางสารชีวพิษได ไดแก Cylindrospermopsis raciborskii  
ซึ่งสรางสารชีวพิษที่มีผลตอตับและเน้ือเยื่อตางๆ โดยพบเปนชนิดเดนบริเวณอางเก็บน้ําแมจาง และอางเก็บน้ํา
แมขาม และพบ Microcystis aeruginosa ซึ่งสรางสารชีวพิษที่มีผลตอตับ แพรกระจายบริเวณอางเก็บน้ํา
แมจาง อางเก็บนํ้าแมขาม และอางเก็บนํ้าแมเมาะ แตยังพบมีปริมาณไมมาก  

 สําหรับการสํารวจแพลงกตอนสัตว พบแพลงกตอนสัตวชนิดเดนที่พบในพ้ืนที่มีหลายชนิด ไดแก 
Copepod nauplii, Difflugia tuberculata, Keratella cochlearis, Keratella tropica, Centropyxis aculeate 
และ Unidentified calanoid copepods ตามลําดับ สวนแพลงกตอนสัตวชนิดอ่ืนๆ จะพบในปริมาณนอย 
และสวนใหญเปนชนิดที่สามารถพบไดท่ัวไปในแหลงน้ําจืด 

6.2 สัตวหนาดิน 
 ผลการสํารวจสัตวหนาดิน พบวา สวนใหญพบเปนตัวออนแมลงน้ําในกลุมตัวออนแมลงปอ กุง 

ไสเดือนน้ํา หอยฝาเดียว และหอยสองฝา ซึ่งจัดวาเปนกลุมที่สามารถอาศัยอยูในแหลงน้ําที่มีคุณภาพปาน
กลางถึงระดับดี โดยพบความหนาแนนของสัตวหนาดินสูงที่สุดบริเวณทายลําน้ําแมจาง  

6.3 สัตวน้ําวัยออน 
 ผลการสํารวจลูกปลา พบลูกปลาที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจจํานวน 12 ชนิด ไดแก กระสูบขีด 

กระสูบจุด แกมช้ํา สรอยขาว กระทุงเหว กระทิง นิล หมอเทศขางลาย หมอชางเหยียบ บูทราย ชอน และ
กาง โดยสรุปจากการสํารวจในครั้งนี้ พบวา ลูกปลามีการแพรกระจายนอยลง เนื่องจากมีปริมาณน้ํามากจึง
ทําใหพบปริมาณปลานอยกวาการสํารวจครั้งที่ผานมา ทั้งนี้ ในการสํารวจยังพบลูกปลากางที่บริเวณลําน้ําแม
จาง ซึ่งโดยทั่วไปปลากางหรือปลากั้งจะพบไดในพ้ืนที่ตนน้ําหรือลําหวยขนาดเล็กที่น้ํามีคุณภาพดี ปจจุบัน
นอกจากเปนปลาเศรษฐกิจแลวยังมีผูนิยมนําไปเลี้ยงเปนปลาสวยงาม เพราะเปนปลาที่มีสีสันสวยงาม และ
สามารถเลี้ยงในตูได  
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6.4 ปริมาณโลหะหนักในเนื้อปลาของอางเก็บน้ําแมเมาะ 
 ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักในเน้ือปลา จํานวน 5 สถานี ไดแก บริเวณอางเก็บน้ําแมจาง 

อางเก็บนํ้าแมขาม อางเก็บน้ําแมเมาะ ลําน้ําแมจาง และเข่ือนกิ่วลม  พบวา ตะกั่วและปรอทอินทรียมีคา 
อยูในเกณฑมาตรฐาน Codex General Standard for Contaminants and Toxins in Food and Feed; 

CODEX STAN 193-1995 และพบโครเมียม แคดเมียม ปรอท และสารหนู หากแตไมไดมีการกําหนดคา
เกณฑมาตรฐานฯ 

7. การคมนาคม 

7.1 การตรวจนับปริมาณการจราจร 
ผลการตรวจนับปริมาณจราจรจํานวน 2 จุด คือ ทางหลวงหมายเลข 1348 บริเวณบานเวียงสวรรค 

และบริเวณเสนทางเขาสู กฟผ.แมเมาะ ระหวางวันที่ 29-31 ตุลาคม 2563 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  

7.2 การติดตามตรวจสอบ จํานวนอุบัติเหตุ สาเหตุของอุบัติเหตุ และระดับความรุนแรง 
เกิดอุบัติเหตุทางการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 1348 จํานวน 29 ครั้ง บาดเจ็บ 35 คน และ

เสียชีวิต 6 คน สวนบนถนนทางเขาสู กฟผ.แมเมาะ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจํานวน 27 ครั้ง มีผูบาดเจ็บ 12 คน 
และไมมีผูเสียชีวิต โดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกิดจากการขับรถเร็วและความประมาท 

8. การจัดการกากของเสีย 
โรงไฟฟาแมเมาะ ไดดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยระหวางเดือน

กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 มีการคัดแยกขยะตามสภาพของขยะบริเวณจุดรอรับขยะ โดยมีปริมาณขยะทั่วไป 
123 ตัน ขยะติดเชื้อ 411 ตัน ปริมาณเถาหนัก 530,673 ตัน เถาลอย 691,780 ตัน ยิปซั่ม 773,398 ตัน และ
กากของเสียอุตสาหกรรม ไดแก ตะกอนท่ีเกิดจากการรีดน้ําออกจากระบบผลิตน้ําใส เศษจารบีที่ใชงานแลว 
ภาชนะปนเปอน (ถังพลาสติกขนาด 20 ลิตร) น้ํามันปนน้ํา น้ํามันหลอลื่นเทอรไบน และน้ํามันหลอลื่นพรอม
ถังบรรจุขนาด 200 ลิตร ที่ใชแลว สงกําจัดจํานวน 2,689.71 ตัน สําหรับขยะรีไซเคิล รอจําหนายแกผูรับซ้ือ
ภายนอก ซึ่งถาเก็บไวไดเกินปริมาณรอยละ 80 ของพ้ืนที่จัดเก็บ จะแจงหนวยงานพัสดุเพ่ือทําเรื่องจัดจําหนาย
ใหแกผูรับซื้อที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมตอไป 

สําหรับการวิเคราะหปริมาณ Organic Carbon ในเถา และปริมาณโลหะหนักในเถาลอย  
เถาหนัก และนํ้าชะเถา โดยกําหนดเก็บตัวอยางเปนประจําทุกเดือน ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563
ผลการวิเคราะห พบวา ปริมาณโลหะหนักในเถาถานหินและนํ้าชะเถา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548  
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9. เศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวมของประชาชน 
การสํารวจขอมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชนรอบโรงไฟฟาแมเมาะ  

จะทําการสํารวจครอบคลุมตามขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาที่กําหนด ไดแก หมูบานที่อยูใน 5 ตําบลของอําเภอแม
เมาะ ปละ 1 ครั้ง โดยป 2563 ทําการสํารวจเมื่อเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ลําปางพบวา กลุมครัวเรือนจํานวน 430 ครัวเรือน และกลุมผูนําชุมชน จํานวน 88 คน สวนใหญ รอยละ 
90.2 และรอยละ 94.3 รูสึกพึงพอใจตอการดําเนินการของ กฟผ.แมเมาะ ตามลําดับ 

10. สาธารณสุข และสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

10.1 สาธารณสุข และสุขภาพ 

10.1.1 มาตรการสําหรับชุมชนรอบโรงไฟฟา 

1) ขอมูลทุติยภูมิดานสภาวะสุขภาพของประชาชน 

จากรายงานผูปวยนอกตามกลุมสาเหตุ (รง.504 รวม 21 กลุมโรค) ภาพรวมสุขภาพของประชาชน 
ที่เขารับการรักษาที่สถานพยาบาลฯ ทั้ง 6 แหงดังกลาว ในชวงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2563 พบวา อาการ
ปวยใน 3 อันดับแรก ไดแก  (1) โรคระบบไหลเวียนเลือด  (2) โรคเกี่ยวกับตอมไรทอ โภชนาการและเมตะบอลิซึม 
และ (3) โรคระบบกลามเนื้อ รวมโครงรางและเนื้อยึดเสริม 

สําหรับรายงานดานระบาดวิทยา (รง.506) ของสถานพยาบาลในอําเภอแมเมาะ ในชวงเดือน
มกราคม-ธันวาคม 2563 พบวา อาการปวยดานระบาดวิทยาที่เปนมากที่สุดใน 3 อันดับแรก ไดแก (1) อุจจาระรวง  
(2) ปอดบวม และ (3) โรคไขหวัดใหญ  

2) การตรวจวัดสารปรอท สารหนู ในกลุมประชาชน 

ดําเนินการตรวจวัดสารปรอทในเลือดและสารหนูในปสสาวะของประชากร 3 หมูบาน ใน 3 
ตําบล ปละ 1 ครั้ง โดยดําเนินการในเดือนสิงหาคม 2563 พบวา ปริมาณสารปรอทในเลือด และสารหนู
ในปสสาวะของกลุมประชาชน มีคาไมเกินคาอางอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4409 
(พ.ศ.2555) คามาตรฐานของการตรวจหาสารหนู (Arsenic) ในปสสาวะ และคามาตรฐานของการ
ตรวจหาสารปรอท Mercury (Hg) ในเลือด 

3) การตรวจวัดปรอทและสารหนูในพืชผักและในเน้ือวัว 
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 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทสรุปผูบริหาร 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โรงไฟฟาแมเมาะ ฉบับที่ 11 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) 

 
  

viii 
ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

10.1.2 มาตรการสําหรับพนักงานในโรงไฟฟา 
การตรวจสุขภาพทั่วไป และการตรวจสุขภาพพิเศษ ประจําปของผูปฏิบัติงานโรงไฟฟาแมเมาะ 

โดยกองการแพทยและอนามัยโรงไฟฟาแมเมาะ มีการดําเนินการตลอดป และพนักงานจะเขารับการตรวจ   
ปละ 1 ครั้ง ในชวงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2563 พบวา 

1)  การตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทยและการตรวจทางหองปฏิบัติการ มีผูปฏิบัติงานเขารับ
การตรวจ รวมทั้งส้ิน 1,903 คน คิดเปนรอยละ 93.65 ของพนักงานท้ังหมด สําหรับผลการตรวจตามโรค 
ที่เฝาระวัง 9 รายการในป 2563 พบรายการที่ตรวจพบมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ (1) ระดับไขมัน
โคเลสเตอรอลในเลือดสูง  (2) รอบเอวเกิน และ  (3) ระดับน้ําตาลในเลือดสูง 

      2) การตรวจสุขภาพพิเศษตามลักษณะงานของพนักงานโรงไฟฟาแมเมาะ 
    2.1) การตรวจสมรรถภาพการไดยิน  มีพนักงานเขารับการตรวจ รอยละ 93.19 จากที่

ไดรับการประเมินวาจะตองตรวจสมรรถภาพการไดยินทั้งหมด โดยผลการตรวจ พบวา ผลตรวจปกติคิดเปน 
รอยละ 42.6 และสวนใหญอยูในกลุมเฝาระวัง คิดเปนรอยละ 49.80 (คือ การรับฟงเสียงในชวงเสียงพูดคุย
อยูในเกณฑปกติ แตชวงความถ่ีสูงใชความดังมากกวาเกณฑปกติ) 

   2.2) การตรวจสมรรถภาพการทํางานของปอด สําหรับพนักงานผูที่สัมผัสสารเคมี  
ฝุนละออง และ Insulation มีพนักงานเขารับการตรวจ รอยละ 100 จากที่ไดรับการประเมินวาจะตองตรวจ
สมรรถภาพปอดทั้งหมด ผลการตรวจพบวา สวนใหญปกติ รอยละ 90.3  

   2.3) การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น พบวา สวนใหญผูปฏิบัติงานมีสายตาปกติ คิดเปน  
รอยละ 30.5 โดยสมรรถภาพการมองเห็นที่ผิดปกติสวนใหญเนื่องจากอายุ 

3) การตรวจสุขภาพพิษวิทยา โดยการเก็บตัวอยางเลือด ปสสาวะ เพ่ือตรวจหาปริมาณโลหะ
หนักและสารตัวทําละลายในผูปฏิบัติงานท่ีมีความเส่ียงตามลักษณะงาน โดยป 2563 มีผูเขาขายตามลักษณะ
ดังกลาวตองเขารับการตรวจ จํานวน 137 ราย พบวาทั้งหมดอยูในเกณฑปกติ 

4) รวบรวมขอมูลการเจ็บปวยของพนักงานโรงไฟฟา จากสถานพยาบาลภายในโรงไฟฟาแมเมาะ 
โดยเฉพาะจํานวนผูปวยโรคทั่วไป และโรคระบบทางเดินหายใจของพนักงานโรงไฟฟา  ระหวางเดือน
มกราคม-ธันวาคม 2563 มีพนักงานมารับการรักษาท่ีสถานพยาบาลโรงไฟฟาแมเมาะ จํานวน 8,519 ราย 
พบวา เขารับการรักษาดวยโรคทั่วไป จํานวน 7,642 ราย และโรคระบบทางเดินหายใจ จํานวน 877 ราย 

10.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
1) สถิติอุบัติเหตุระหวางการปฏิบัติงาน  ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 พบวา  

มีอุบัติเหตุดานบุคคลจํานวน 23 ครั้ง โดยเปนความรุนแรงระดับ B (บาดเจ็บรุนแรง ถึงขั้นหยุดงาน) จํานวน 
7 ครั้ง ความรุนแรงระดับ C คือ บาดเจ็บเล็กนอย พยาบาลเบื้องตนไมหยุดงาน จํานวน 16 ครั้ง 

2) การปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน (ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน) ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 
โรงไฟฟาแมเมาะไดทําการฝกซอมแผนฉุกเฉินระดับ 1, 2 และ 3 รวม 22 ครั้ง  


